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ΡιὸΟ ΟΗΠΕἳἷἵΡΟΞΤΟΜ 

.ΕΗΕ ΟΙ ΧΤΥ-ΕΙΕΡΤ ΡΙΡΟΟὉΕΡΕ: 
ΟΗΕΥΡΕΙΡ 

Ιν ἴμ]ς 1Η]ε ἀἴα]οριιε 1 ννοι]ά 5οεπῃ Ειαῖ Ι)ίο Πα «Ἠοδεῃ 
{ον ἀἰδοιςδῖοπ πε πιοδῖ πιπρτοτηϊδίπρ οἳ ἱορίος. ΤάΠ]ε ας Ἱς 
Κπονπ αροιῖ Ετὶςεῖ. Ἠοππει αἲ ]οαδί ἴε]]ς τι ἴπαί νπεῃ 
Αραπιεπιποπ΄ς ΠΙΕΡΣΕΠΡΕΙ5 «απιε Το {οἴσα Πεν 5Ώο Γο]]ουγεά 
Έπεπι απ ]Ηπσ]γ. ας ΟἨτγςεῖς, ἴπε Ιπνο]ιπίατγ «α115ο ΟΕ {Πε 
απαττε] οιξ ο νΠΙεὮ ϱγευ’ ἴπε [ίαᾶ. ἶ5 τεςῖοτοά ἴο ἴπε αγΠΙ5 
ΟΕ Πεν {αἴπετ νηποιϊῖ σ]ν]πρ πε 5Π]ρῃίοςί ο]πο Το πετ οπποίῖοπς 
ου ἀεδῖτε». Αγρατί ἔτοπα ἴπο εριπεί '' {αϊγ-οπεε]κεάᾷ ) νΠΙοἩ 
5Πε «πατες νηῃ ΕΒτὶςεῖ, οι οπ]γ ἰεδίίπιοπγ τερατάῖπρ Πεν 
Ρρετςοπα]ίγ 15 ἴπε ἐπ]ραΐε ραῖᾷ Πεν Ὦν ΑΡαΠΙΕΙΙΠΟΠ ΝεΠ Πε 
6ΟΠΙΡάΤΕΣ Πεν να Ο]γιεπιποξδίτα ἴο ἴπε ἀϊξαάναπίαρε οἱ ἴπε 
Ιαΐτεν. α ἰτιοιῖε, 1 πιαγ Ῥε, Ἱπςδρίτεᾶ αξ ΠΙΟ Ὦ)ν αιτοραπί 
Ρτ]άε αξ Ὦγν Ῥαδδίοη. 

3ο {αγ ας 15 ΚΠοΥΠ., ΠΟΠ οἱ ἴπε ὥτοε]κ ρ]αγντὶσηῖς {ουπά 
Ιῃ Ἠεγ 5ἵοιν ππαϊετ]α] θιΠἴαβ]ε {ον ἀταπιαο ἰτεαϊπιεπῖ: γεῖ 
Ὠϊο Ἠετε ιπαετίακες πε ἰαδ]ς οἱ επἀονῖπρ ἰΠὶς Ίαν ἤπιτε 
να Ἠΐε. ἨΗῖς ρατίπεν ἵπ ἴπε ἀἰδοιδδίοη ἶ5 ποῖ α «οἸουτ]εςς 
Ππαϊν]ά πα]. ας 15 οξζεπ πε 6.56. ππετε]γ ρτον]απρ ἴο οιιος ΓΟΥ 
{υτίπετ ατσιππεπἰαϊῖοη απά ππεεκ]ν αδδεπίῖηπρ ἴο ἴο 60Π- 
ο]αδῖοηπς γ6ασῃεαᾶ., Ὀιί α ΨΝΟΠπΙιαΠ ΥΠ α πι]πά οἱ Ἰθι ΟΝΠ. 
τερεαϊἴεα]γ ταϊςδίπς ]ορίῖσα] οΏ]εοίοῃπς απᾶ αθκίηρ ρετπεπί 
απεςίοῃς. ἨΗεν ἤπα] πἴεταποε 5ποῦυνς ἰμαῖ, ἀεδρῖίε ἴπε ἀεχ- 
τετ1γ οἳ Ὠ]ο. 5Πε Ἠας 5οπιε Ππσετῖηπσ ἀοιδρίς αροιῖ ἴπε ἴγαε 
οματασϊετ οἱ (Ἠηγςεῖς. Τί ἶς οἱ σοιγδε ρεοιατ]ν ΒΕἰῆπς ἴμαί 
1Π τεα[ίηρ 5ιιοἩ α ἴορίςο αξ (Ἠτγςεῖς ἴπε Ιπίετ]οσιίογ 5Ποι]ά Ὦε 
α ΟΠΙΔΗ. Ὀιϊῖ ἴπαί Το 5Ποιι]ά Ἠανο οαξὶ α ΝΟΠΙάΠ ΕΟΥ 51Ο α 
τό]ε 15 οἳ 1ἴςε]Ε ποϊαεννοτίΏγ. απ ἴπετε ἶ5 5µοἩ απ αἴπιοδρμεγο 
ΟΕ νετὶςιπηϊΠαᾶε 5αγτοιπά]πρ ἴῃε ἀἴα]οσπε ας ἴο 5αρρεοδί πα 
Ιἳ π]αγ ασἴιια]]ν Πανε ἴακεπ ρ]ασο. 

νο, Ν Β 1 
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ΔΙΩΝ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ 

ΧΡΥΣΗΙΣ 

3Τ) Δ / .] / α) - ο 

δ. ᾿Επεὶ τυγχάνεις οὐ φαύλως ἐπαινοῦσα "Όμηρον 
74 Αα 

οὐδέ, ὥσπερ οἱ πολλοί, πιστεύουσα τῇ δόξη προσ- 
α / ϱ Δ / / » ” ποιῇ θαυμάζει, ὃ δὲ δεινότατός ἐστιν ὔσθησαι 

τοῦ ποιητοῦ, τὴν περὶ τὰ πάθη τῶν ἀνθρώπων 
2 / 2/ Δ ολ. α] 2 / Δ - ἐμπειρίαν, τἆλλα μὲν ἐάσωμεν, εἰ ἐθέλεις, τὰ νῦν, 
τὰ τῶν βασιλέων καὶ στρατηγῶν, περὶ δὲ μιᾶς 
γυναικὸς σκεψώμεθα τῶν αἰχμαλώτων, ὁποίαν τινὰ 
πεποίηκε τὴν θυγατέρα τοῦ ἱερέως, ἧς εὐθὺς ἐμνή- 

2 ο 

σθη κατ ἀρχὰς τῆς ποιήσεως. ὁ μὲν γὰρ Ἄγα- 
μέμνων οὐ μόνον τὸ εἶδος, ἀλλὰ καὶ τὸν. τρόπον 
ἐπαινεῖν ἔοικε τῆς παιδίσκης, λέγει γὰρ ὡς οὐδὲν 
εἴη τὰς φρένας Χείρων τῆς αὑτοῦ γυναικός: δῆλον 
δὲ ὡς ἐκείνην οἰόμενος νοῦν ἔχειν. 

Τί δέ; οὐκ ἄλλως τοῦτο εἴρηκε διὰ τὸν ἔρωτα 
ἀπατώμενος; 

2 - 2/ / / / Δ 
Ιδεῖν ἄξιον' καίτοι χαλεπώτατον πείθειν τοὺς 

- - 2 

ἐρῶντας. καὶ γὰρ ὑπονοοῦσιν οἱ πολλοὶ καὶ ὀργί- 
ζονται ῥᾳδίως, καὶ οὐδέποτέ φασιν ἀγαπᾶσθαι κατ᾽ 

1 ίδέ; ἈΠαπιον1ϊσ: εἰ δὲ. 

1 Ο8, ἹΠΠίαά 1. ΤΡ-110, 6Ρροκεπ Ιπ Ρρταῖδε οϐ 0Ἠγγςεῖ. 

δ 



οι ΘΗΠΚΥΡΟΣΤΟΜ 

μμ ϱΙκΕΓΥΞΕΙΚΟΤΕ ΡΙΡΟΟΠΡΕΡΕ: 
ΟΗΕΥΡΕΙ5 

1ρλιο. Ῥϊπος, αν Τῖ Παρροηπς, γοι ργαίδε ΗΟοΠΙΟΥ Ιπ πο 
ογάΙΠᾶΥΥ ΠηΔΏΠΕΣ απά γοι ἆο ποῖ, Ι]κα πιοδῖ Ῥδγδοής, 
ΠΠΘΤΕΙΥ Ρτγεϊεπά [ο αἀπηίγο Πίπα, ἔταςῆίπο Το Πῖς τεραα- 
Πο. Ῥαΐ0 ἱπςδίααᾶά Ἠανο ἀἰξοεγπας Ενας, απαΠγ ἵπ ἴῃα 

Ροεῖ ἵπ υυΠΙοἩ Πε ἶς πιοδί εβοο[ίνε, Πῖς αοφπαἰπίαπος 
νηϊΏ ἴ]λε ραδδίοης οἳ πιαπ]κίπά. ]εῖ τς. 1 γοι Ῥ]εαςα, 
ραςς ϱγ αἲἱ εἶςε ἔον ἴἨε πποπιοηῖ, ἴμο ζογίππες οῇ Κίπος 
αηᾶ σεηοτα]ς, απά ἵπτη οι. αἴϊοπίοι ἴο 15 οπο 
ΝΟΠΙΑἨ 4ΠΠΟΠΟ ἴμο οαρίΊνες, αἰπιίπςσ ο ἀἴδοοναν Ἠουν 
ἴπε Ρροεῖ Ίας ἀορίοιεά ἴλο ἁαισ]λίεν οϐ ἴλπο ργίοςί 
ποπ Τε Ίας πιεπίοπες αἲ ἴΠε νουνγ Ρερίηπία οἱ Πῖς 

Ῥοεπα. ἘοΥ ΑΦΑΠΙΕΠΙΠΟΠ 56α6Πης Το Ῥργαϊςο ποῖ οπ]γ 
μα Ῥεαιίγ δη Ἀἱδο ἴλο οΠαγαοῖεν οἳ ἴλο γοιπο 
ΝΥΟΙΠαΠ., {ου Ἠο 5αγς ἴλπαί «ο ἶ5 Ιπ πο νῖδε ΙΠ{θγίοΥ Τῃ 
παπα ἴο 5 ον ντε Ἱ---οἰεατ]γ Ὀοεμονίπσ ἐπαῖ ϱ]γ- 
ἴεππεδίτα ας ΙπίεΙίσοησο. 

Ιπίογ]οσομίογ. Ναι οἱ 1  Ἠας ο ποῖ σαϊᾷ τίς 
ἰποισ]{]εςς]γ. Ὀεσιαί]οά Ὦγ Πὶς παπα οι 

1λιο. Τ]αί ἵ5 νο] Ἰοοκίπς Ιπίο: απᾶ γοῖ 1ἱ ἰς νονγ 

ἀιβιοι]ὲ το οοηνίΠσθ ΠΙΘΗ ΝΠΟ α1θ ἵπ Ίονο. {οΥ πποςε 
οἳ ἔπεπα ατα 5αςρίοίοις απἀ οαςῖ]γ απσεγες, απά ἴ]πεγ 
πθνεχ απηῖξ ἰιαί ἴΠεγ αγε Ίουεά ας ἴμεγ ἆοξοτνε ὮΥ 

9 



ΡΙὸ ϱΠΒΥΡΟΣΤΓΟΝΜ 

ἀξίαν ὑπὸ τῶν ἐρωμένων, ἄλλως τε ὅταν ὧσι κρείτ- 
τους τοσοῦτον καὶ συνόντες μετ] ἐξουσίας. 
Ταῦτα δέ φηµι συμβαίνειν τοῖς φΦαύλοις ἐρασταῖς. 
Δ. Είτε οὖν σπουδαῖος ἡ ἦν ὁ ᾿Αγαμέμνων, ὀρθῶς 

ἐγίγνωσκε περὶ αὐτῆς, εἴτε τοῖς πολλοῖς ὅμοιος, 
οὐ ῥάδιον φαύλην οὖσαν ἀρέσαι τὸν τοιοῦτον, ὥστε 
ἀγαθὴν ὑπολαβεῖν. φέρε δὴ. καὶ τἆλλα ἴδωμεν. 

ὃ Καὶ τίνα ἄλλην ἀπόδειξιν ἐ ἔχεις παρά γε Ὁμήρῳ 
τοῦ τρόπου τῆς γυναικός; οὐδὲν γοῦν πεποίηκεν 
αὐτὴν πράττουσαν ἢ λέγουσαν, ἀλλὰ σιγῇ τῷ 
πατρὶ διδοµένην. 

Δ. Τί γάρ; ἐκ τῶν γενοµένων περὶ αὐτὴν οὐκ 
ἄν τις συµβάλοι τὴν διάνοιαν μὴ πάνυ ἁπλῶς μηδὲ 
εὐήθως σκοπῶν; 

Ἴσως. 
Δ. Πότερον οὖν] οἰώμεθα” τὸν Ἀρύσην ἀκούσης 

τῆς θυγατρὸς εἰς τὸ στρατόπεδον ἐλθεῖν μετὰ 
λύτρων ἅμα τὰ στέμματα κομίζοντα τοῦ θεοῦ 
καὶ τὸ πλῆθος ἱκετεύειν καὶ τοὺς βασιλέας ἀφιέναι 
αὐτήν, ἢ τοὐναντίον ἐκείνης δεοµένης τοῦ πατρός, 

4 εἴ τι δύναιτο, βοηθεῖν; εἰ γὰρ ἔστεργε τοῖς παροῦ- 
σιν ἡ Χρυσηὶς καὶ τῶ ᾿Αγαμέμνονι συνεῖναι ἠβού- 
λετο, οὐδέποτ᾽ ἂν εἵλετο Χρύσης ἆ ἅμα τὴν θυγατέρα 
λυπῶν τῷ βασιλεῖ ἀπεχθάνεσθαι, οὐκ ἀγνοῶν ὅπως 
εἶχε πρὸς αὐτήν. τὸ γὰρ. συνεῖναι τῷ βασιλεῖ τὴν 
Χρυσηίδα στεργοµένην οὐχ ἦττον τῷ Χρύσῃ συν- 
έφερεν. καὶ γὰρ ἡ χώρα καὶ τὸ ἱερὸν καὶ αὐτὸς 

1. Τότερον οὖν Βε]άεῃπ : ποτὲ. 
3 οἰώμεθα Πεϊδκε: οἰόμεθα. 

1 Ο1, ]αᾶ 1. 12-16. 



ΤΗΝ ΘΙΣΧΤΥ-ΕΙΒ2Τ ΡΙΡΟΟὉΕΒΡΕ 

ἠπεῖγ Ῥε]ονες, εερεοία]]γν νε ἴΠεγ ἄγε 5ο δαρεγίου 
ἵη δἴαἴίοη [ο ἴπε οΡρ]αεοῖς οἳ ἐΠεῖγ ραςςίοη απ αθςοσίαῖο 
να ἔλοπα ΡΥ νἰγίαο ο ααἰΠοτΙίγ. 

1πί. Τ]λαϊ ἸκΙπά οἳ ἰΠίπς, ἵπ ΤΗΥ ορίπίοη, Ἀαρρεηπς 
νηῃ Ίονεγς ος ἴμο Ίου «ον. 

Ίριο. ἨΝεΙ] πε, 1 Ασαπιεπιπο γνας οἳ ἴπε 5αρετίου 
Κίπά. Ἠε γνας τσηΏί ἵπ Ἠὶς αρρταίδα] οΕ το οἵν]; δα 
πε γα πο Ρεϊῖεν ἴ]λαν πιοςῦ ποπ. 1ξ ἰς ποῦ θα5γ Τον α 
ΝΟΙΠάΠ ΟΕ Ίου ἀερτοε ἴο Ρ]εαςε α ππαπι ]]κε Ἠήπῃ Το ἴ]ο 
Ροϊπῖ οἱ ἰακίπο ον ἴο Ῥο πορ]ο. ἸΝα]] πον, Ἰεί τς 

εχαπη]ηθ α]ςο ἴμο οἵπον ροϊηίς. 
Ίπί. ΥΝΗΥ. νλαϊ αἀάτίοπα] ρτοοξ πανο γοι ἵπ ΠοπιοΥ 

οἳ πε εἰαταοῖον οἱ ἴ]ιο Ὑνοπιαη ΑΕ απγ ταῖε Ίο ας 
ποῖ ἀερίοῖεὰ Πεν ας ἀοίΐπο ου δαγίπρ απγίμίπς, Ρα 
γαῖμον ας Ρεΐπο »Ι]επῖ]ν .ο- ονογ ἴο ου {αἴμον. 

1λιο. ὙΝΠαϊ ! Γ Οοα]ά οπ6 πιο ἀαάιποο ου Γαοι]ίας 

ΟΕ πη]πᾶ {οπα νηαϊ ἴοο]ς ρ]ασς ἵπ οοηπθχίον γη Ἰου, 
Ρτον]άεά οπ6 ννογο {ο οοπδΙάοΥ πο ππαζ{αευ ἵη α ΠΠΑΠΠΟΥ 
ποῖ ν/πο]]γ ραρεγβοῖα] απ ΓοοἱίςΗ τ 

1πί. Ῥετῃαρς. 
Ιλίιο. Άτο Νε, ἴμομ. ἴο 5Ἱρροςο ἴμαί ασαἰηςι ἴῃπε 

Ἠήδῃες οἱ Πὶς ἀαιρ]βίον (Ἠνγςες οαπιο ἴπῖο πια ΟΑΠΠΡ. 
Ῥεατίπο ἴῃΠε πα. οἳ πο σοὰ αἴοπιο νι ἴ]πο ταΏδοπη, 
απά Ρεεοασ]ί ἴ]ε βεκοπη δν απά {αι Κίπος ἴο γε]εαςε 
πεγ. οΥ, οἩἳ ἴλπε οοΠΙγαΥγ, νας ἴῖ Ῥεσααςε 5ο Κερί 
Ρερσίησ Ίεν {αἴπεν το αἰά Ίου Ίο οοσ]ά ὁ Τον 1 
Οηγςεῖς ν΄ας οοπίεπί η ῃ Πεν ἰἴπαίίοη απά νήςπεὰ 
Ίο νε ν ΑσαπιεΙΗΠΟΠ, (Ἠγγσες ννοι]ά πονεν Ἠανε 
«Ίοδεπ αἲ οπε απ ἴλε 5αππε ππε ἴοστίενο Πῖς ἀαασ]ίεν 
απ Το Ίποιχ ἴΠε πια]οε ο {πε ΚΙπρ, ποῖ Ρείπο ππαν/ατε 
οἳ ἴλο Κἰπο)ς {οεβπος ζονατά Ἰου. Του ΤΙ νγας πο Ί65ς 
το ἴπο Ιπίοτεςί οἳ (Ἴτγςος ἴ]αί (Ἠισγεεῖς ςμοιι]ά νο 
νη(Ἡ ΤῃΠε Ἰπρ, 5ο Ίοπς α5 Ίο γνας Γοπά οἳ Ίου, 5ίηοε ἴ]ο 
Ργϊος!ς οοΠΙΥΥ. Ἠϊς βαποίπατγ, απ ο Ἠήπιςε]ῇ ας 

ὅ 



ὈΙο ΟΠΗ ΝΥΡΟΡΤΟΝΙ 

ὑπὸ τοῖς ᾿Αχαιοῖς ἐγεγόνει, κἀκεῖνος ἦν αὐτῶν 
ὅ κύριος. ἔτι δὲ πῶς παραχρῆμα μὲν ἁλούσης οὔτε 
ἦλθεν οὔτε ἐμέμνητο περὶ λύτρων, ὅτε εἰκὸς ἦν 
χαλεπώτερον Φφέρειν, χρόνῳ δὲ ὕστερον τῆς μὲν 
λύπης ἐλάττονος γεγενηµένης, συνηθείας δὲ πρὸς 
τὸν ᾿ Αγαμέμνονα πλείονος; δεκάτῳ γὰρ ἔτει τῆς 
πολιορκίας ταῦτα συμβῆναί φΦῆσιν ὁ ποιητής, τὰ 
περὶ τὴν ἄφιξιν τοῦ ἱερέως καὶ τὴν κομιδὴν τῶν 
λύτρων. τὰς δὲ περιοίκους πόλεις καὶ τὰς ἐλάτ- 
τονας εἰκὸς ἦν εὐθὺς ἁλῶναι κατ᾽ ἀρχὰς τοῦ πολέ- 
µου, ὧν ὑπῆρχεν ἡ Ἀρῦσα καὶ τὸ ἱερόν. 

Οὐκοῦν ὁ λόγος οὗτος πολλῆν ἀτοπίαν ἐπιδεί- 
κνυσι τῆς Ἀρυσηίδος, τὸ πρότερον μὲν αἰχμάλωτον 
οὖσαν ἀνέχεσθαι, προσφάτως στεροµένην τοῦ πα- 
τρὸς καὶ τῆς πατρίδος, διελθόντων δὲ δέκα ἐτῶν 
χαλεπῶς Φέρειν. 

6. ἂδ. ΕΗῖ γε καὶ τὰ ἄλλα ἀκούσειας' οὐδὲ γὰρ τὸν 
τυχόντα ἐραστὴν ἅπαξ γενόμενον ἡδὺ ἀπολιπεῖν 
ταῖς ἐλευθέραις, µή τί γε τὸν ἐνδοξότατον καὶ 
πλουσιώτατον, βασιλέα μὲν τῶν Ἑλλήνων ξυμπάν- 
των, μεγίστην δὲ ἔχοντα δύναμιν ἐν τοῖς τότε 
ἀνθρώποις, κύριον δὲ οὐ µόνον ἐκείνης, ἀλλὰ καὶ 
τοῦ πατρὸς καὶ τῆς πατρίδος, ἐλπίζοντα δὲ κρατή- 
σειν ὀλίγου χρόνου καὶ τῆς ᾿Ασίας" τὸ γὰρ "Ίλιον 
φαύλως «εἶχεν ἐκ πολλοῦ, καὶ μόλις διεφύλαττον 
αὐτὴν τὴν πόλιν, ἐπεξήει δὲ οὐδεὶς εἰς µάχην' καὶ 
ταῦτα οὐ παρέργως ἔχοντος πρὸς” αὐτὴν τοῦ βασι- 

'. δέκα αἀδεὰ Ὃν Πείρκο, 
. προ αάᾶσὰ Ὦγ Πεῖσκο, 

. το Ῥ]ασες ... δει ον ἴιε Ἡσια. οΕ η. Αάτάπι γης 
(1Η, οἷοςε ἴο Ο]]α νν (1 νυμίσἩ 1 ἶ5 αφφοσϊαἰεὰ η Πίαᾶ 1. 31-95. 

3. Ῥ]ο αοοερίς ἴπε ἴετηι '' 5ηρι]αν ) α5 α οοπιρ]πεηί ἴο 
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ΤΗΕ ΡΙΧΤΥ-ΕΤΗΣΤ ΡΙΡΘΟΟὉΒΡΕ 

εοππο απάεν Πε 8νναγ οἱ ἴπε Αομαθαής, απᾶ Ασα- 
ΠΠΘΙΗΠΟΠ ας ἴλοίγ φονετείση. ΑΆπά, Ροδίἀες, πουν ἶς 
Π ἴπαῦ Ιπππιεα(αἴε]γ αξἴετ Ίου οαρίατε, αἲ α πιο νΏεῃ 
«Πε ππϊσπί Ῥε οχρεοίεᾷ ἴο Ῥο ἵπ ογεαίεν ἀῑδίτεςς, 
(ηγςδας πείμεν οΚππΕ ΠΟΥ πιαάο αΠΥ ππεηποη ο 
ΤΑἨδΟΠΙ, Ῥαΐ ταίπεν 5οπηθ {πε Ιαΐ6Υ, αἲ α πιο νε 
πετ στίοί Ἰιαὰ ἀἰπαϊπίσπεά απά Ἠεν ΠΙπιαον ντ] 
ΑΡΑΠΙΕΠΙΠΟΠ Ἠαά Ἱπογθαςεά Του ἴ]ο ροεῖ 5αγς 
ἴπεςο ἐπίπσς ἴοοκ Ρ]ασε ἵπ ἴμο ΤεπῖἩ γεατ οΕ ἴμο εἶεσε 
-Ε ππεαΠ ἴ]λο οοπηίπσ οἳ ἴλε Ῥτῖεςί απ Ίο Ὀνϊπσίπο 
οἱ ἴπε ταΏδοπη-- νγπί]ο Τζ ἰς γτεαςοπαβ]ο Το 5αρροςο ἴΠαῖ 
Έλα οἶίες ἵπ ἴ]λο ποϊσβροιτῃοοά οἳ Έπογ, απ εδροςοῖ- 
αγ ἴλπο «ππα]]εγ οπες. που] Πανο Ῥεοετ ἴακεπ ἵπ ἴμε 
νετγ Ροσϊηπίησ οΓ ἴΠε νναχ, απα 1τ ἶς το τίς στοιρ ἴμαῖ 
(Ἴπγσα απ 15 ςαποίαατγ Ῥε]οποες.] 

{πί. Τπεπ ἴλμίς τοαςοπίησ οἳ γουινς αἰήραίες ἴο 
ΟὙηγςεῖς νενγ 5ἵπρα]αν οοπάσοῖ, ἵπ ἴ]λαί Γογπιετ]γ 5ης 
επάιτεά εν οί α5 α οαρ[ϊναε, ἴποισ]ᾗ πον]γ τορρεὰ 
οἳ εν {αἴλμεν απά Ἰεν οοιπίαγ. Ὀαῖ αἲτον Ἱεη γεατς 
πα ραςςεᾷ «Πε ἴοο] 1τ ανά. 

ιο. Ὑς. αἲ Ιεαςί 1 γοι Πςίεη {ο ναί εἰςε [ ανα 
ἴο 5αγ ”: {ον 1 ἰς ποῖ Ρ]εαδαπί {ου {ες ΜΟΠΙΕΠ ἴο 
αθαπάοη 6εν6Π απ ΟΥΔΙΠΑΥΥ ΊπαΠ, οΠσ9 Ἠθ Ίας Ῥδεοσπιε 
Ἰλεϊν Ίονογ. ἴο 5αγ ποϊηίπο οἳ ἴμο πιοςί ΠΠ]αςίτίοις απἆ 
ἹνεαΙΗγ πιαῃ, Κίπο ος αἰ! {με (ατεεκς, α πιαη νο Πε]ά 
ἴπε στοαίε»δί ΡΟΥεΣ οἱ αἰ] απιοπς ἴΠε πιοη οἱ {μαί αγ, 
ΝΟ λαὰ ααἴ]λοτΙἴγ ονεχ ποῖ ππεγε]γ (Ἠτγςοαῖς Ῥαἱ εν 
{αΐπεν απά Ίου οοιΠΙχγ ἴοο, απἆ γνΠο εχρεοξαεά ἵπ α 
«Ώοτί ἴἴπιο ἴο Ώδσοπιο Ιογᾶ οἱ Αξία ας ννο]]---ἴον Γάτα 
παά Ίοπς ῬθεἨ ἵπ α Ῥαᾶ ναν απ ΙΤ ρεορ]ο νεγα 
Ἠανίπο ἀἰβιοιγ ἵπ ἀε[επάίπο πε ο γ Πςε] απά πο 
οη6 παπί οιί Τογ Ῥαΐΐαε. Απάα οΏςεγνο αἷςο ἔλαί ἔ]ε 

Οπηγςεῖς. Ὀαί ἴπε Ιπίεγ]οσπίογ ἄοες ποῖ οαἴομ 5 πιδαπῖηρ 
αἲ οης8, 

{/ 
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Ῥιο 6Η ΠΥΘΟΣΤΟΝΜΙ 

λέως, ἀλλὰ καὶ φανερῶς ὁμολογοῦντος προτιμᾶν 
τῆς αὑτοῦ γυναικός. τοσαῦτα ἀποπτύουσαν καὶ 
τηλικαῦτα ἀγαθά, καὶ τὸ µέγιστον ἐραστὴν οὐ 

/ / / Ν » -- ο) ε] / 3 λ 

µόνον βασιλέα µέγαν καὶ ἀνδρεῖον ἐν ὀλίγοις, ἀλλὰ 
καὶ νέον καὶ καλόν, ὥς φησιν Ὅμηρος τῶ Διὶ 
προσεικάζων αὐτόν, ἔπειτα εἰς ἑαλωκυῖαν ἀφικέ- 
σθαι τὴν πατρίδα καὶ συνοικεῖν ἑνὶ τῶν δούλων 

᾿Αγαμέμνονος, εἴ γε ἔμελλε γαμεῖσθαι τῶν 
ἐγχωρίων τινί, πῶς οὐκ ἄτοπον; τὸ γὰρ αἰχμάλω- 
τον εἶναι καὶ διὰ τοῦτο μὴ στέργειν τὸν. λαβόντα 
οὐχ ἱκανόν. ἡ γοῦν Βρισηὶς ἀγαπᾶν ἔοικε τὸν 
"Αχιλλέα, καὶ ταῦτα ὅν φησιν ἀποκτεῖναι τὸν ἄνδρα 
αὐτῆς καὶ τοὺς ἀδελφούς. τῷ δὲ ᾿Αγαμέμνονι 
τοιοῦτον οὐδὲν ἐπέπρακτο περὶ τὴν Χρυσηίδα. 

Καλῶς. οὐκοῦν ἐκ τῶν λόγων τούτων οὐκ ἐβου- 
λήθη Χρυσηὶς ἀποπεμφθῆναι παρὰ τοῦ ᾿Αγαμέμ- 
νονος, ἀλλὰ Χρύσης ταῦτα ἔπραττε καθ αὑτόν" ἢ 
εἴπερ ἐβούλετο, ἀφρονεστέρα ἂν εἴη, καὶ τὸν λόγον 
εν εἶπας ἢ ὑπέσχου. 

/ / λ 

᾽Αλλ” οὖν μηδὲ δίκην δικάσῃς, φασί, πρὶν 
2 / 3 -” / Δ . / Δ 

ανα ην ἀκοῦσαι. λέγεις δὴ σοφὸν ὄντα τὸν 
ϱ 

Όμηρον; 
”/ Ίσως. 

. - Ν Δ . Δ / ” Ν Δ -- 

Δ. (ὐκοῦν τὰ μὲν αὐτὸν λέγειν οἴου, τὰ δὲ τοῖς 
ον -- Δ 

ἐντυγχάνουσι καταλιπεῖν αἰσθάνεσθαι. τοῦτο δὲ οὐ 
τῶν' πάνυ ἀδήλων ἐστίν. ἡ γὰρ Ἀρυσηὶς κατ᾽ 

1 τῶν Εβρ]: λόγων. 

1 ]ήαά 1. 119-115. 3 υία. 9. 411-418. 
5 Πὐία. 19. 982-900. 
4 Ἡσς οπΙγ ρτοπηΐδεα {ο ἀεᾶιισε Ίεν ομαχασίεν {γοπα ΗΟΠΙΕΓ)5 

Ψοτᾷς. Πα 8Ρρεακεν παν Ῥο Οππκίηρ οῦ ἴπε αρρταῖδα] σὲ 
ΟἨηγςεῖς 1 81, 
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ΤΗΕ 9ΙΧΤΥ-ΕΙΒ5Τ ΡΙΡΟΟΙ ΒΡΕ 

Κῑπσ Ὠαὰ πο οαδαα] τερατὰ Γον Ἠεν, θα ενεπ ορεπ]γ 
ααπαϊετεά ἴΠαί Ἠε Ῥτεβειτεά εν ἴο Ἠὶς ον νή{θ.ὶ 
ΤΠαϊ 5Πε «Ποι]ά 5ΡΙτΏ 5ο ΠΙππετοις απἀ εχεερ- 
Ποπα] αἀναπίασαες, απᾶ ἵπ ραν[ίοι]αχ α Ίονεγ ννηο Ὕνας 
πο οπ]γ α ογεαί Κῑπο απά πας {ον νο ντε ντι Ἠἶπι 
ΠΠ να]οιτ., Ὀιαἳ ννας ο. γοιηςσ απά Παπάςοπῃε, ἂξ ΗΟΠΙΕΣΥ 
καγς ἵη οοπιρατίπσ ΠίΠλ {ο Ζ6ις.” απά ἴλαῦ 5πε 5ποι]ά 
ἔπεη σο ἴο Ἠεγ παϊίνε Ἰαπά, πουν α Ρτίζο οΕ ννατ, απᾶ 
νε ας ἴπε ψ]{ε οἱ οπο οἱ Ασαπιεπηποπ)ς 8Ίανος- -ἴπαϊ 
ἵς, αθευπηίπσ ἐλαῖ 5Ώο νο] νγεᾷ οπο οἱ ἴῑλο ππεπ οἱ 
Ώμο αἰςίτ]οῖ----ἶς ποῖ ἐλμαί «Ἱηπσα]αγ ὁ Τον Οιαῖ 5Ἠο ν΄ας 

ἃ ΡΓΙΡΟΠΕΣ ΟΡ γναν απά {ον ἴλμαῖ τεαςοη αῑά ποῖ οατε 

{ου ἴΠε πιαΏ νο σοῖ Ἠετ ἶς ποῖ εποισΏ ἴο αεχρ]αῖη 
πει οοπἀποί. Αἴ απΠγ ταῖο Ὠτὶςεῖς αρρατεπ{]γ Ἰονεὰ 

Αοβί]ες, απἆ ἰπαῖ αἰίποιση, ας «Πε ἀεσο]ατος., 1ξ νας 
πε πᾖο 5ἷενν ον Παςραπᾶ απ Ἠεν Ὀτοίμενς,  Βιαΐ ας 
{ου ΑσαπΠεΠΙΠΟΠ. ποϊΠμίπο Ἰ]κο ἴΠαῖ Ἰαὰ Ὄεεπ ἆοπε 
γεσαταΐπςσ (Ἠτγςοῖς. 

{πί. ειν σοοᾶ. Έπει Έγοπα ἴΠίς πο οἳ τεαδοπίης 

15 {ο]]οννς εἶναι Οµηγςεῖς ἀῑά ποῖ να Το Ρε ρατίεά Ετοπι 
ΑσαΠΙΕΠΙΠΟΠ. Ὀαΐ ἴλαῖ 0Ἠτγδες νας οοπάοίπς Ίλεςε 
πεσο[ἰαἴίοης Ιπάερεπάεπῖ]γ; ο εἶδα, ΙΓ Ιπάεεὰ 5ηε ἀῑὰ 
ψΙςη 1, πε νγοι]ά Ῥε ταῖμεν Εοο]ςΏ απ ἴ]ο οα5ε γοιι 
Ἰανε πῃαᾶε οιἳ {5 οοπίταχγ ἴο ναί γοι Ρτοπιίςαος.! 

1ο. ἨΝεΙΙ πονν, ας ἴ]πε δαγίπσ σο65, ο ποῖ ]πάρο 
ἃ. ϱ.5ε Ῥεΐοτε γοι δαν Ροῖ] οἶάες. ΟΕ οοιγ5ε γοι 
«ρεα]κ οἳ Ηοπιεγ ας Ῥοεΐπο α ππαπ ΟΕ νςάοπη 5 

11. Ῥοκείρ]ν. 
Ίλιο. ἜΠεπ γοι «Ποιά αδδιππε ἴπαί Ίο Γε]]ς 5οπιε 

Επος Ῥαΐς Ίεανες οἴμετς ἴο ἴπε Ῥρετοερίοη οἳ 5 
γεαᾶετς. Ραΐ ἴΠπίς ἰς ποῖ οπε οἳ ἴπε νετ οΏσοιτα 
[πςίαηοος. Έον (Ἠτγςεῖς αἲ πε ουἴςδεί αρρατεπ{]ν 

5 Α {απι]]αν πιαχ]πῃ 5αρροδεᾷ ἴο ομίαϊπ Ἱπ Αἰπεπίαῃ Ίαν- 
εοιτ!ς. 

νοι.ν Β9 0 



ΡΙο 6ΠΒΥΣΟΞΤΟΜ 

/ ” / 

ἀρχὰς μέν, ὡς ἔοικεν, ἠγάπα μένει παρὰ τῷ 
3 / 9 -Ἡ ω κ ήῇ, Δ - - ”/ 

Αγαμέμνονι δι ἃς εἶπον αἰτίας καὶ τοῖς θεοῖς ᾖδει 
/ - » α. 

χάριν ὅτι μηδενὶ δοθείη τῶν ἀδοξοτέρων, ἀλλὰ τῷ 
- 2 [ο 3 - 

πάντων βασιλεῖ, κἀκεῖνος οὐκ ἀμελῶς ἔχοι πρὸς 
. / σ 3 / Δ λλ / α Ν ω ϱ αὐτήν' ὥστε οὐκ ἔπραττε περὶ λύτρων. ἐπεὶ δὲ 

. / μ - 

ἤκουε τὰ περὶ τὴν οἰκίαν τὴν τοῦ ᾿Αγαμέμνονος 
κος 3. ε / λ λ οι Τὸ ο 
ὁποῖα ἦν, ὡς χαλεπά, καὶ τὴν ὠμότητα τῆς Ἰλυ- 

/ Δ λ / ο) - . - Δ 

ταιµνήστρας καὶ τὸ θράσος, ἐνταῦθα ἐφοβεῖτο τὴν 
3 κ ”/ Ν Δ λ Ἰλλ / 

εἰς τὸ "Αργος ἄφιξιν. καὶ τὸν μὲν ἄλλον χρόνον 
/ λ ο] 

παρέμενε στέργουσα ἴσως τὸν ᾿ Αγαμέμνονα: ὅτε δὲ 
Ὡ) Δ {λ « 1λ Δ ὃ / / ς . 

ἦν πρὸς τέλει ὁ πόλεμος καὶ διέρρει λόγος ὡς οὐ- 
/ 2 ο] 

κέτι δυνήσονται πλείω χρόνον ἀντέχειν οἱ Τρῶες, 
. 2 - Τλί δν 1λ Ἴὸ Δ [ὸ 

οὐ περιέµεινε τοῦ Ιλίου τὴν ἅλωσιν. Ίδει γὰρ ὡς 
-- / 

τὸ πολὺ τοὺς νικῶντας ὑπερηφάνους γιγνοµένους: 
α . 

καὶ τὴν δεισιδαιµονίαν τότε μᾶλλον ἰσχύουσαν τὴν 
-- α - ς 

περὶ τῶν θεῶν;,' ὅταν πολεμῶσιν οἱ ἄνθρωποι. 
. / Δ -- . / / λ / Ν ο 

10. Διὰ ταῦτα ἐκάλει τότε τὸν πατέρα καὶ δεῖσθαι 
-- 3 -- ) {λ .) [η] / / ς ”/ 

τῶν ᾿Αχαιῶν ἐκέλευεν' ἐπυνθάνετο γάρ, ὡς ἔοικεν, 
- ιά . ον - 

ὅτι ἐγυναικοκρατοῦντο οἱ ᾿Ατρεῖδαι καὶ μεῖζον 
- - ’ ς - 

ἐφρόνουν τῶν ἀνδρῶν τούτων αἱ γυναῖκες, οὐκ ἐπὶ 
; / 5 Ν Δ Ν 5 Ν ε ον / 

κάλλει µόνον, ἀλλὰ καὶ τὴν ἀρχὴν αὗὑταῖς νοµί- 
Αα. Ν Δ λ 

ζουσαι προσήκειν μᾶλλον. τοὺς μὲν γὰρ ΙΠελο- 
- / - ςς 

πίδας τε εἶναι καὶ ἐπήλυδας τῆς Ἑλλάδος, αὐταὶ 

δὲ ᾿Αχαιίδες, Τυνδάρεω θυγατέρες καὶ Λήδας. ὁ 
Ὦ ΔΝ Ν - 

δὲ Τυνδάρεως ἔνδοξος ἦν καὶ βασιλεὺς τῆς Σπάρ- 
ι Δ Ν ῬἙλέ ὃ Ν - ο) / 

της, ὥστε καὶ τὴν ένην διὰ τοῦτο ἐμνήστευσαν 
1 γιγνοµένους ΠΙΠάΟΥΕ: γενοµένους. 
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ΤΗΕ 9ΙΧΤΥ-ΕΠΤ ΡΙΡΟΟΒΡΕ 

κας οοπϊῖοης ἴο τοπιαία ΥΙΤΗ ΑΡΑΠΙΕΠΙΠΟΙΙ {ον ἴ]α 

γεᾶδοης 1 Πάνε παπιοὮ, απά «Ώε ννας ογα[ε[ι] ἴο τε 
δοᾶς ἴΠαῖ 5Ώε Πας ποῖ Ῥεεπ οἶνεῃ ἴο ΑΠΥ οΕ {με ]εςς 
Πμαςίτίοις Ῥουσοης, Ρα ταί]ον Το ἴπε Κο οῇ αἰἰ, απ 
αἱδο ἴλαῦ Ἠς ννας ποῖ ἹπαϊΠοετεπί ἴοψατά αν; απά 
5ο 5Ἠ9 πῃαάς πο Ίπονε τορατάίπρ ΤαπΠδοπα. Ῥαἳ η εῃ 
«η Ὠδατά ναί «οποίος ννογο Ἰ]κο ἵπ ἴμαο Ἠοιςε ος 
ΑΡΑΠΙΘΠΙΠΟΠ, Ἠουν ἀἰδαστοεαβ]ο ἴΠεγ ν/ετε, απ νε 
«πε Πεατᾶ αἶξο αροιῖ ἴ]ο ογαε]ίγ οἳ Ο]γτεπιπεξίτα απἀ 
αροιῖ Πεν Ῥο]άπεςς, ἔλαιπ 5«Ἠε Ιοοκαά γη ἀτεαά ἴο 
πει αιγίνα] ἵπ Άγρος. Ἀογδονετ, αἰἴποιση 5ο Ἰαά 
Μάλογίο τοππαίπεςά υ ΑσαπΙιεΠΙΠΟΠ, ῬοββῖβΙγ [ου 
Ίονο οἱ ἨΙπι, 5811] ννπσεη ἴμο νναν γνας ηθαΥ Τῖς οἶοξ5ε απιά 
α τεροτῖ νίας ουγτοπί ἐλαῖ ἴμο Έτο]ατς πο Ίοπςεγ γγοι]ά 
Ρε αΡίε ἴο Πο]ά οι, 5Ώε αῑά ποῖ ναί ἔον ἴ]με οαρίατε 
οἳ Παπ. ἘΕον 5πε παν ἐμαῖ ἵΠ σεπεγα] πιεη ΥΠΟ αγα 
νιοζοτῖοας στον’ απγοσαπῖ, απ ἴλαί ἴΠο πιο νεη 
τοµρῖοις 5ογαρ]ος ατα ππογε ροϊοπῖ ἶ5 ΨΠεη ΠπΘΠ αγ6 
αἲ ΥναΥ. 

Έου ἴπεςε τ6αδοης αἲ ἴ]λαί ]αποίαγε 5Ώε 5ΙΠΙΠΙΟΠΕς 
Πεν {αίμεν απά Ῥαάςε Πίτα επἰγοαϊ ἴπο ΑοΠαεαπς; {ο 

5Ἠ6 Ιεαγπας, 16 νγοι]ά αρρεατ, ἴ]παί ἴ]α Αἰγεϊάαε γνοτε 
ἀοπαϊπαϊεᾶά ὮΥ ἰλαῖίγ Ἠνες απἀ ἴπαῦ ἴ]ο νΊνες {α]ί 
Ώλοπηδε]νες 5αρογίογ Το ἴλαδο ΊπθΠ, ποῦ αἶοπθο ῬΏεσαα5ε 
οἱ επεῖν Ῥεαιίγ. Ῥαἳ αἰξο Ῥεσαιςο ἴΠεγ Ρεµενεά ἴπαῦ 
ἴμε τὶσΗ{ Το γα]ο Ρε]οπσες ταῖῃεν ἴο ἴπεπηδε]νες. ου 
να Αἰγεϊῖάαε Ὕνεγε ἀεξοεπάαπῖς οἳ Βε]ορς απά πενν- 
«ΟΊΠεΥς ἵπ (πτεεσε,ὶ νηετεας ἴΠεγ ἴπεπιδε]νες Ίνεγε 
ΝΟΠΙΕΠ οἳ Αολαῖα, ἀαασηίενις οἱ Ἐγπάατεῖς απἀ 
1εάα. Χου Τγηαατοῖϊς Πας Ῥοεπ Πλαςίτίοας απά Κῑπο 
οἳ Βρατία, απ 5ο ποῖ οπἱγ Παά Ηε]επ οἩ Ἠπίς αεοοιπῖ 
Ῥεεπ οουγίεᾷ ὮΥ ἴλε πορ]αεδί απποπο ἴπε (τεεκς, Ραΐ 

1. ἘΤνταἁίοπ ππαᾶε Ῥε]ορ5ς α παϊῖνε οἱ ΕΠυγρία ἵηπ Αδία ΝΤΙΠΟΓ. 

3 τῶν θεῶν ΡΠισ]ς: τὸν θεόν. 
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μ-- νο] 

ιο ϱΗΠΥΡΟΣΤΟΝΙ 

ς ”/ - ζΤ / Δ / ” 

οἱ ἄριστοι τῶν Ἑλλήνων καὶ βοηθήσειν ὤμοσαν. 
πρὸς δὲ τούτοις ἀδελφαὶ Ιάστορος καὶ Πολυδεύ- 
κους ἦσαν, οἳ Διὸς παῖδες ἐνομίσθησαν καὶ θεοὶ 
µέχρι νῦν πᾶσι δοκοῦσι διὰ τὴν δύναμιν ἣν τότε 
ἔσχον. τῶν μὲν γὰρ ἐν Πελοποννήσῳ προεῖχον: 

-- Δ ”/ / / / 9. ς 

τῶν δὲ ἔξω Πελοποννήσου μεγίστη δύναμις ἦν ἡ 
περὶ τὰς ᾿Αθήνας, καὶ ταύτην καθεῖλον ἐπιστρα- 

΄ / / ”/ Δ 3 Ν 

τεύσαντες Ὀησέως βασιλεύοντος. ἔτι δὲ ἀνεψιὸς 
Σ / .) - Ν/ / ς - ς / 

ἐγεγόνει αὐτοῖς Μελέαγρος ὁ τῶν Ἑλλήνων 
ἄριστος. 
Ταῦτα μὲν οὖν οὐκ ἠπίστατο ἡ Ἀρυσηίς, τὸ δὲ 

φρόνημα ἤκουε τῶν γυναικῶν καὶ τὴν "Ἑλένην 
ἐπεγίγνωσκεν ὅσον ὑπερεῖχε' τοῦ ἀνδρός': ὥστε 
) μ Δ Δ ν) 2 / / .”/ / 

ἐπειδὴ τὰ περὶ τὴν Ἀσίαν μεγάλα ἤκουε διά τε 
χώρας ἀρετὴν καὶ πλῆθος ἀνθρώπων καὶ χρηµά- 
των, κατεφρόνησεν οὐ τοῦ Μενελάου µόνον, ἀλλὰ 
τοῦ τε ᾿Αγαμέμνονος καὶ ξυµπάσης τῆς "Ελλάδος, 

Δ - “ 2 οἱ / ς λ ) / 9 καὶ ταῦτα εἵλετο ἀντ᾽ ἐκείνων. ὁ μὲν οὖν Μενέλαος 
καὶ πρότερον ὑπεῖκε περὶ πάντων τῇ "Ελένη καὶ 
ὕστερον εἰληφὼς αἰχμάλωτον όμως ἐθεράπευεν' ὁ 
δὲ ᾿Αγαμέμνων διὰ τὴν ἀρχὴν ἐπαιρόμενος τὴν 
Κλυταιμνήστραν ἠτίμασεν;" ὥστε δῆλον ἦ ἦν ὅτι οὐκ 
ἀνέξοιντο ἀλλήλων, ἀλλ ἔσοιτο τοιαῦτα σχεδὸν 

1 ὑπερεῖχε] ὑπερεῖδε Αγηίπ. 
ο ον »/ . 

ἠτίμασεν] ἠτίμαζεν Ατγηϊπι, 

1 Αροῄοάογας. Β{θΙίοίμεια ὃ. 10. 8-θ, Ἰδίς μΙτίγ-ίνο 
5μ1ἴοΥ5. αἀαϊπρ ἴλαῖ, οη ἴπε αἀνίσε οϐ Οάγδεεις, Τγπαατεῖϊς 
εχασῖαοᾷ απ οαἵῃ ἴπαϊ ἴπεγ 5ίαπὰ Ὦγ πποενετ τηϊση! Ὦε «Ώοδεπ 
{ο υγεὰ ἨΗε]εῃπ, ΙηΠ 6.5ε αΠΥ οπε 5ποιμ]ά ντους Ἠῖπα Ίπ Ἠ]5 ΠιαΓ- 
τίαρε τ]ρηίς. 

Σ ΑοσοταΙηρ ἴο ἱτααιάοῃ Τμεάα Ῥοτε (Οαδίου απά Ο]γίεπι- 
περίτα ἴο ΤΥυπάατεῖς, Ῥο]γάεισες απ ἨΗε]εῃ ἴο 7οιις. 

5 Ἠε]εῃ Παὰ Ώεεπ οαγγ]εᾷ οϐ ϱν Τήεδειι5 απ Ῥοεϊγιοίς. 
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ΤΗΕ 8ΙΧΤΥ-ΕΠΗΣΤ ρΙ50ΟΙ 9 

ἴπεγ Ἰαὰ «νοτη ἴο τεπάθχ αἷά ἴπ «αςε οἱ πεεᾶ.! Βο- 
εἰάθς. ἴ]εςε νοπιεη Ὕεγε ἶσίεις οἱ (αδίου απά Ῥο]γ- 
ἀεισες. νο Ἰαά οοπιε ἴο Ῥο τοσατάεᾷ αξ 5οη5 οἱ 

Ζει. απᾶ νο {ο είς αγ αγε βστσε σος ὉΥ αἲἱ 
ης Ώοσαςθ οἱ ἔ]λς Ρονου ἴλου αοηαἰγοά στ Ειαί πιο. 
Γον ποῖ οπἱγ ενα ἴπεγ ργο-επποπὲ απἹοης ἴῃε 
ἀνγε]]ευς ἴπ ἴμε Ῥε]οροηποςε, Ραἱ απποπϱ ἴλοςε μα. 
ἴπε Ῥε]οροηπεςε ἴπε οστεαῖοςί ρονος Ίνας ἴπαῖ οἱ 
ΑἴΠεης, απά ϱαξίου απά Ρο]νάειοες Πας ονενν/ε]πιεά 
Ειαϊ οἳἵγ ἵη α οαπιραίστ ννΠίο] ου πας ἵπ πε τοῖσι 

οἳ Τπεσεας.Σ Τπαίπεγπποτε, Ἀ{ε]εασεν, ἴπε πορ]εςί 
απποΏς ἴπε (πτεεκς, Ἰαά Ῥοεπ α οοασίπ οἱ ἔπεῖνς." 

Χονν ἴποισῃα (Ἠτγςοῖς αἰά πο Κπουν ἴλαςε (λίπος, 

«Ἠε αἰά Ίεαν ο ἴπε Ῥτοια κρίγῖ οϐ τε νοπιεΠ, απά 
5Ώε Ιοαγπαςᾶ ου {αν αΌονε Πεν Πιςραπά Ηε]επ 5ἴοος- - 
5ο {αγ ἐ]λαῖ, πμεπ Ηε]εῃ Πεατᾶ οΕἴμε σγοαῖ αἀναπίασος 
οἳ Αξία, πο α]]κε {ο οχοε]]επος οἳ «οἱ] απἆ 5ἶσο οἳ 
Ρορα]αξίοηπ απ αθαπάαπος οἳ τίομες, 5ο ϱαπιε ἴο 
5εοτη. ποῖ οπἱγ Μεπε]αῖς. Ρας Αραπιοπιποτ ἴοο απἀ 

«ἄπεεοσς αξ α ΨΠοΟΙε απ 5Ώε «Ἠοςε ἴ]ο οπε ἴπ Ργείεγοπος 
ἴο ἴμε οἴμεν. Χου Ἀ[οπε]αϊϊς ηαά Ῥδεεπ αοοαςίοπηθᾶ 
ἴο γιε]ᾷ ἴο Ηε]οπ ἵπ ονετγἰῃίπο Ῥοΐοτο Ίου εΙορεππεηπί. 
ΑΠ αἶςο, νε Ἰαΐεγ οη Ὠε ἴοοκ Πεν οαρίΐνα, Πε ἵγας 
Κίπά {ο Ἠογ ἵπ ορίίε οἱ αἲ] 5: Ῥιαϊ ΑσαπΙΕΙΗΠΟΠ, ραβοά 
πρ Ῥεσαιςε οΓ Πὶς Ῥοβίοι αξ οοπηπιαπᾶετ. Ὠαά ἁἱς- 
Ραχασεά Ο]γ{εηποξίτα, απ 5ο Τζ ννας οἶεαν ἐπαῖ ἴμεγ 
νγεγε ποῖ σοΐπσ ἴο σεῖ αἶοπο ννε]] {οσείμεν, Ὀαἳ τα 
Ἰηςίεαᾶ ἴπετο γνοι]ά Ὦε ας αρθοαῖ 5ποἩ αοξοῃς αξ 

4 ΝΠε]εασετ)5 πιοίµεγ γνας Τε αὶς αἱξίεν. Τε Οα]γάοπίαῃ 
Ῥοστμαπῖ, ο νΠΙΕἩΠ Πε Ίνας ἴ]ε Πετο, γα5 Ῥορι]ατ πα Ὀοῖ] 
ροεῖ απαᾶ αγίςί. 

δ ΑτϊςδίορΗμαπος, /η/εἱκέγαία 155-166, 5αυ5 ἴπαῖ νπεη του 
γγα5 ἴακεπ Ἠεπε]αϊς ννας 5ο πιονεά Ὦν Ηε]επ)ς Ῥεααῖγ ἴλαί 
πε Ιεῖ {α]] ἴπε 5νγοτᾶ η ννΠῖο Ἠε πιεαπῖ {ο 5]αγ Πεν. ἨΗε 
ἴτεαῖς Πεν νῃ πιατ]κεά οοιιγίεςγ ἵπ ἴπε Ογεςει. 
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ΡΙΟ «ΗΒΥΡΟΞΤΟΝΜ 

ε - / ϱ) Δ Ν εν) ο ιά / 

ὁποῖα συνέπεσεν. οὐδὲ γὰρ ἐκεῖνα ἤδετο λέγοντος 
τοῦ ᾿Αγαμέμνονος ἡ Χρυσηίς, καὶ ταῦτα ᾿φανερῶς 
ἐν ἐκκλησίᾳ τῶν ᾿Αχαιῶν, ὅτι προτιμᾷ τῆς γυναι- 
κὸς αὐτὴν καὶ οὐδὲν ἡγοῖτο χείρονα" φθόνον γὰρ 

Δ / »/ / Ν λ / Ν 

13 καὶ ζηλοτυπίαν δει φέροντα. καὶ η Δία τὸν 
τρόπον ἑώρα τοῦ ᾿Αγαμέμνονος ὅτι οὐ βέβαιος 
ἀλλὰ ὑπερήφανος εἴη καὶ ὑβριστής, καὶ τί ποιήσει 
πρὸς αὑτὴν αἰχμάλωτον οὖσαν ἐλογίζετο παυσάµε- 
γος τῆς ἐπιθυμίας, ὅπου γε τῆς ἑαυτοῦ γυναικός, 
βασιλίδος τε οὔσης καὶ παῖδας ἐξ αὐτῆς πεποιη- 

ς 

μένος, οὕτως ὁὀλιγώρως ἐμνημόνευεν. αἱ μὲν γὰρ 
ἀνόητοι χαίρουσιν ἐπὶ τοῖς ἐρασταῖς, ὅταν φαίνων- 
ται τὰς ἄλλας ἀτιμάζοντες": αἱ δὲ νοῦν ἔχουσαι τὴν 
φύσιν ὁρῶσι τοῦ ταῦτα ποιοῦντος ἢ λέγοντος. 

φ λ Ν 1 ον 5 / Αλ ες 
4 "Άμα δὲ καὶ πρὸς αὑτὴν" ἠσθάνετο αὐτὸν ὑβρι- 

στικῶς ἔχειν, καὶ ταῦτα ὅτε µάλιστα ἤρα. τὸ γὰρ 
οὕτως ἀπελάσαι τὸν" πατέρα τῆς ἐρωμένης καὶ μὴ 
φείσασθαι δι αὐτὴν καὶ οὐχ ὅπως παραμυθήσασθαι 
τὸν πρεσβύτην εἰπόντα ὡς οὐδὲν αὐτοῦ τῇ θυγατρὶ 
δεινὸν εἴη, τοὐναντίον δὲ μὴ µόνον ἐκείνῳ ἀπειλεῖν, 
3 Δ Δ Ν 7; / 3 / / Ξ ἀλλὰ καὶ τὴν Χρυσηίδα ἀτιμάζειν λέγοντα, 

Δ 2 α) Ν 2 / / Ν αν. ”/ τὴν δ᾽ ἐγὼ οὐ λύσω πρίν µιν καὶ γῆρας ἔπεισιν 
ς / δἈ / 3; .. / / ἡμετέρῳ ἐνὶ οἴκῳ ἐν ᾿Αργεϊ, τηλόθι πάτρης, 
ἱστὸν ἐποιχομένην καὶ ἐμὸν λέχος ἀντιόωσαν, 

/ Δ Ἂ ο“ 

πόσης τινὸς ὑπερηφανίας; τι γαρ ἂν ὕστερον 
ἐποίησεν, ὅτε ἐρῶν οὕτως ὑπὲρ αὐτῆς διαλέγεται; 

1. ὁρῶσι] ὑφορῶσι (.39ε]. 5 αὐτὴν ΕΠΠΙΡΕΤΙΗ5: αὐτὴν. 
ὃ ἔχειν] ἔχοντα Ατγηϊπ. 

4 ΑΕΙεΥ τὸν Αγπίπι ἀε]είες αρα, 

Α ταίετεποε {ο Ο]γίεπιπερίγα)ς -- οἳ ρα. 
απ (αδδαπάτα: ο. δ 15 απὰ ΑδοΒΏγ]ις᾽ 4φαπιεπιποι. ' 
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ΤΗΕ, ΘΙΧΤΥ-ΕΊΛ2Τ ΡΙΡΟΟΟΒΡΕ 

ϱ8ΠΠε ἴο ῥρας..ὶ Ἀογ ας (ΟἨτγςαεῖς Ῥιεαςεά νηεπ 
ΑσαΠΙΕΠΙΗΠΟΠ δαὶά γγαῖ Τε ἀῑά, ππογεονεχ ριβ]σ]ν ἵπ 

ἴῃε α55επιΡΙγ οἳ με ΑοΠαεαΠς, ΠαΠΙΕΙΥ. ἴλαῖ ηε ρτϊσεά 
πετ πποτο ἴμαῃπ Πὶς ον νε απᾶ ἰἴποισμί Πεν ποῦ 
Ἱηξετίογ Το Ἠουγ, ἔον (Ἠτγεοῖς Κπον ἴΠαξ 5αοΏ Τα]]ς 
Ῥγοοᾶς εηνγ απᾶ ]εα]οιςγ. Τπει ἴοο, 5πε οὐσεγνεά 
Ασαππεπηποπς εματαοῖογ απά σανν ἴΠαϊ Ἠο ννας ποῦ 
εἴαριε Ρας αγγοσαπῖ απά ονετρεατίης, απά 5Ἠο οα]σιι- 
Ἰατεᾷ νγ]αϊ Ἠε νγοπ]ά ἄο ἴο Πεν, α οαρίΊνε, νηεπ Πε 
οεαςεά ἴο ἀοδίτε Ἠεν, 5εείπο ἴλαῖ ηε τεξοντεᾶ Το Πὶς 
πε, 4πεεπ ἔποισῃ 5Ἠο γνας απ ἴμπα πιοίµεν οἱ Πῖς 
ολ]άτοιπ, ἵπ 5ας ἀἱδρατασίῃς ἴετπς. Ἐοτ ἴποασῃ 
ΕοοἩ5Η νοπιεπ ἀθ]ίσΏί ἵπ Εεῖν Ίονευς νετ ἴΠεγ αγε 
5θ6εη {ο ἀἴδρατασε αἱ οἴἵμει ΝΙΟΠΙΕΠ., ἴΠοςε νΠο ατε 
«οης]ρ]ε ἀἰξοετῃπ ἴπο ἴτιςα παίιγο ος {πο ππαπ Πο αοὶΐς 
ος ἴα]]κς τΠαῖ νναγ. 

Άπα αἲ Πε ςαπιο Έπιε (Πηγςεῖς ννας αννατε ἴΠαῖ Πε 
γ/ας Ιηςο]επί ἴοο ἵπ Πῖς ἰτεαπιοπί οἱ Πεγδε]{, απᾶ ἴπαί 
ἴοο αἲ α πιο πΠσοη Ἠο γγαςξ πιοςί ΙῃΠ Ίονο ψ Που. 
Έου εχαπηρ]α, ἴλπαί ηε «Ποι]ά 5ο τοισᾗ]ν Ἠανο ἀτίνεῃ 
ο ἴ]πε {αΐπεν οἱ Πὶς Ῥε]ονεςά. Ιπδίεαᾶ οἳ «ρατίπο Ἠίπα 
οη. εν αοοοιηῖ, ἴο δαν ποϊμίπο ο Πὶς πο Πανίης 
«οοϊῃοαα ἴμο οἱά πια ϱν καγίης ναι Πὶς ἆαισῃίον μοι 
ποϊβίπο Το θα Έγοπα Μΐπη, ος οἳ ἴμοα οοπίτασγ, ποῖῦ 
οπ]γ ἰπγεαίεπίπσ Ἠϊπη Ῥαῖ αἶσο εροακίπσ «Πσ]ιεπο]γ 
ος 0Ἠηγςεἴς Ὦγ σαγίης, 

Ῥαϊ ΤἨ τοῖ ἔτεε εν οτε οἱά ασο ο)εγίακος 

ἨΗουν ἔαν ἔτοπη ποπης, αἲ Άγσος, {η οι ποιςοα. 
Ῥ]νίπο ἴπε Ίοοπι απά νἰς]τπσ πΙΥ σος]. 

Ἠπαϊ ονεννγεοπίπς Ἰπεο]επος! Ην, νΠαῖ ννου]ά Ίο 

Ἠανε ἆοπο Ἰαΐον οἨ. 5εείπσ ἰλπαί μις «{1]] ἵπ Ίονα 
Ἠε ἰα]κς οἳ Πεν ἵπ 5ο α {αςπίοι ὃ ΤΠεγείογα, ἴο 

3 Πίαα 1. 99-91. 
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10 ΟΠΗ ΝΥΡΟΞΤΟΝΙ 

ταῦτα οὖν φυλάξασθαι καὶ προϊδεῖν οὐδαμῶς φαύλης 
κ / 1) 4λ ὃ / τ Δ Δ Δ 16 γυναικός. ἐδήλωσε δέ, οἶμαι, τὰ περὶ τὴν Ἰασ- 

/ - 

σάνδραν γενόµενα ἐν τῶ ᾿Αργει καὶ τὸν ᾿Αγαμέμ- 
νονα αὐτόν, ὅτι νοῦν εἶχεν ἡ Ἀρυσηὶς ῥυσαμένη τῶν 
κακῶν τούτων ἑαυτήν. οὐκοῦν τὸ µήτε ἔρωτι µήτε 
βασιλείᾳ µήτε τοῖς δοκοῦσιν ἐνδόξοις καὶ ἀγαθοῖς 
νέαν οὖσαν ἐπαίρεσθαι) μηδ᾽ εἰς πράγµατα σφαλερὰ 
καὶ τεταραγµένην οἰκίαν καὶ εἰς φθόνον καὶ ζηλο- 
τυπίαν αὑτὴν προέσθαι γυναικὸς σώφρονος καὶ τῷ 
ὄντι ἀξίας ἱερέως εἶναι θυγατρός, παρὰ θεῷ τεθραμ- 

/ µένης. 
/ Ω α ΄ λ Ν - ” .] Ν Τύ οὖν, ἐκ τούτων σὺ φἣὴς νοῦν ἔχειν αὐτὴν 

ἡγήσασθαι τὸν ᾿ Αγαμέμνονα; 
ϱ) .. ” λ Δ ο) Δ ω) / ε) λ 

16. δ. Οὐδαμῶς' οὐδὲ γὰρ εἰκὸς ἦν λέγειν αὐτὴν 
ὴ ϱ) ) Δ ο) - 2 .) 3 Ν -- ./ 

τοιοῦτον οὐδὲν πρὸς ἐκεῖνον' ἀλλ ἀπὸ τῶν ἄλλων 
συνεῖναι. 

- 5. ./ / ο σΝ ε Δ 
Πῶς οὖν οὔ φησι χαίρουσαν αὐτὴν ὁ ποιητὴς 

ἀπιέναι, καθάπερ τὴν Πρισηίδα λυπουµένην; 
Δ. Ὅτι καὶ τοῦτο σωφρονοῦσα ἐπραττεν, ὅπως 
λ ο, . τ Αν / ὃ Δ 2 λ / 

μὴ παροξύναι τὸν ᾿Αγαμέμονα μηδὲ εἰς φιλονικίαν 
2 / - ΔΝ α ϱ Δ .) Ν ς ν] 

ἀγάγοι. δηλοῖ δὲ ὅμως, ὅπου φησὶν αὐτὴν ὑπὸ 
τοῦ ᾿Οδυσσέως τῷ πατρὶ δοθῆναι παρὰ τὸν βωμόν' 

Ψ 

ὣς εἰπὼν ἐν χερσὶ τίθει, ὁ δ᾽ ἐδέξατο χαίρων 
- / παῖδα φίλην. 

. Δ ”/ 9 Ὡ λ / ” Ν ς Ν 1 / 

οὐ γὰρ ἄν, οἶμαι, λυπουµένην αὐτὴν ὁ πατὴρ ἐδέ- 

1. ἐπαίρεσθαι αάάεὰ Ὦγ Πεῖρ]κο. 
Σ ἄν αἀάεὰ ΡΥ ᾖασοῦ». 

1 ϱ8, 6 19 απ ποῖε. 5 μία 1, 948. 
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ΤΗΕ ΡΙΧΊΥ-ΕΙΗΞΤ ΡΙΡΟΟΙΠΣΗ 

σιατὰ αραϊηςι ἴπεςε τΠίπος απ ἴο {ογεσαςί ἴλεπι ἶς 
ἒλς πιαχ]ς οἳ α νοπια Ὦ}Υ πο πἹθαης ογα (αγγ. Ηον- 
ενοχ, ἴο ΠΙΥ γναγ ος Ελα] έπος, γ]ιαῖ Παρρεπεά ἵπ Ατρος 
ΡοϊἩ ἰο Οαδςξαπάτα απᾶ ἴο  ΑΡαπιοπιηοπ Πϊπηςδ]{ 1 τα- 
νεα]εὰ ἴλαί (Ἠνγςοῖς νγας α 5εηδίρ]ε ὙγοππαἩ Το Ἠανε 
κανεᾷ Ἰενςε] {ποπ ἴμεςε ἀῑκαςίει. Λοοοτάἰπσ]γ. 
Ὀλαί πεϊπεν ραδδίοηπ ποτ Κἰπσὶν σἴαϊίοιτ πον ἴλποςο 
Ὠήπος νο ατα ἀεοπιοᾷ σ]οτίοις απᾶ σοοᾷ ἵατπεςα 

Πεν Ἠεαᾶ, γοιπος ἴΠοισὴ 5«Ώο Ίνα. απἀ [λα -Ώε ἀῑά 
ποῖ Ῥ]απσο ΙΠπίο Ρρεγ]οις νεπίυγες απ α ἀἰςοτάετεςὰ 
ποιξδε απἀ επΝΥ απά ]εαίοαςγ-- ἴπεςε ατα ἴπε ππαγ]κς 
οἳ α Ῥγαάοηῖ ΝΟΠΙάΠ, οΠ6 ἴπα]γ ννοτίμγ οἱ Ρεῖπςρ 

ἀαασ]ίεν οἱ α ρτίεςε, πιγίατεά ἴπ ἴλο Πουςο οἱ α 
σος. 

Ιπί. Ἠον 5ο Ὦο γοι πἹεαΠ ἐλαῖ ἴμοςε απο ἴ]μα 
ΓΟΔΣΟΠΣ ΝἩΥ ΑσαπιεπΙποη ἐΠποισηί ου νε 7 

ιο. Ἑν πο Ἰηθαης, ΤΟΥ 1 ἶς ος Π]κεΙγ ἴπαῖ «Ίο 5αἰά 
ΒΏΥ σσ]. Ὠπίπο {ο ΕἨίπι: ταῖπεν ἴλαῖ Ἰο {ογπιοά Ἠὶς 
Παάσεπποπί οἩ ἴ]ο Ῥαρίς οἳ Πεν οοπᾶιοῖ ἵπ σεπετα]. 

Ιπί. ΥΝΗΥ. ἴλοπ. ἄοος ποῖ ἴῃμο ροεῖ 5αγ ἴλαί «πο 
ἀερατίεά ἵπ σ]αάποςς, ]α5ὲ αξ ο 5αγς πα Εγὶςεῖς 

ἀερατίεςά ἴπ 5ονγοΥ) {3 
1ριο. Ῥεεααςο ἵπ ἴλὶς ἴοο «Πο νας ολονίπο Ίεν 

Ρταάεπσαο. Ἠεν αἶππ Ῥεΐπο ποῖ ἴο οχαδρεταῖε Άσα- 
ΠΠΘΙΗΠΟΠ ΟΥ ἄτίνε ΠΙΠ ἴο πρπιβτάμιτες Ἠονενετ, 

ἴπε Ρροεῖ π]αΚκος ἴ]λο ἰἴπαξίοη Ῥ]αΐπ ἵπ ἴῃε Ῥαδξασε ἵπ 
ΝΠΙΟΣ ο δαγς 5ο ννας γοδίογοᾶ Ὦν Οάγσεεις ἴο ου 
{αΐμον Ὀοδίάε ἴμε αἰίαν : 

ΤἨας Πανίποσ σαἰἀ, Πε ρ]ασθά εν ἵπ Πὶς αὐπΠάς. 
Απά Ίο τε]οῖοῖπςο ἴοο]κς Πὶς ἀατ]ίπο ο1]ά.ὃ 

Ἐον. πιεϊπίπ]κς. 1 «ο νενο «οπτονήηςσ, Πεν Γαίπον 
Π 

πγοπ]ά ποῖ Ῥε τοοσϊνίηο εν '' τε]οίοίπο ᾿)ς ΠΟΥ, Ρεί- 

ὅ Ίντα. 1. 446-441, 



ΡΙΟο ΟΗΒΥΡΟΡΤΟΝΜ 

/ . ο Ἂ λ Ὡ / 2 λ χετο χαίρων' οὐδ ἂν φίλην εἶπε τυχόν, εἰ μὴ 
/ . ο 

σφόδρα ἠγάπα τοῖς γεγονόσι τὸν πατέρα." 
17 Εῑεν' ἀλλὰ τί μᾶλλον ἡ Χρυσηὶς ταῦτα ἐλογίζετο 

[] λ / Ἂδ 7 / κ ς / 

ἃ σὺ λέγεις ἢ Χρύσης καθ αὐὑτόν; 
“ὣ Δ Δ Ν / » λ ὧν η. Δ. Ὅτι τὰ περὶ τὴν Ἐλυταιμνήστραν εἰκὸς ἦν 

ἀλλ ) / λ α 2 δεξ ΔΝ μᾶλλον ἐκείνην πολυπραγμονεῖν: εἰ δὲ καὶ λογιζο- 
µένου τοῦ πατρὸς ταῦτα συνεχώρει καὶ ἐπείθετο, 

. Δ -- ς ον Ν Ν Ἡ / 

οὐδὲ τοῦτο φαῦλον. αἱ γοῦν πολλαὶ καὶ ἀνόητοι 
τοὺς ἐραστὰς μᾶλλον ἀγαπῶσιν ἢ τοὺς γονέας. 

Διὰ τί οὖν, εἴπερ ἦν φρόνιμος, οὐκ ἐκώλυε τὸν 
Χρύσην ἐν τῷ φανερῷ δεῖσθαι τοῦ ᾿Αγαμέμνονος, 
ἵνα ἧττον ἐχαλέπαινεν; 

ο ./ Δ . - ϱ) / λ / 

ΙΔ. Ὅτι Ίδει τοὺς ἐρῶντας ἰδίᾳ μὲν πάντα βουλο- 
/ / - ” Ν Ν / .) 

µένους χαρίζεσθαι τῷ ἔρωτι, τὸν δὲ ὄχλον αἴδου- 
- - / 

µένους ἐνίοτε, καὶ τὰ τοῦ θεοῦ στέµµατα ἔχειν 
-. - (4 

τινὰ ἡγεῖτο πρὸς τὸ πλῆθος δύναμιν, ὥσπερ' 
ἐγένετο. 

᾽Αλλὰ ἐκεῖνο ἐνθυμοῦμαι' πῶς συνέτυχε τὸν 
᾿Αγαμέμνονα καὶ τότε τῆς τοῦ ἱερέως θυγατρὸς καὶ 
ο -- α κά / 

ὕστερον ἐρασθῆναι τῆς Κασσάνδρας, θεοφορήτου 
καὶ ἱερᾶς κόρης; 

ο Δ ” ” ς / Ν Δ. Ὅτι καὶ τοῦτο σημεῖον ὑπερηφανίας καὶ 
-- -. - - 4 Ν 

τρυφῆς, τὸ μᾶλλον ἐπιθυμεῖν τῶν παρανόμων και 
σπανίων ἢ τῶν ἑτοίμων. 

τὸν πατέρα ἀε]εῖεᾷ Ὦγ Νεπά]απά. 
5 ἀλλὰ τί Ἐπιρετίις, ἀλλ᾽ οἴει Ρβαρ]κ: ἀλλ εἰ [ΡΜ (εἰ ἵη 

'α5. ΝΤ). 
5 Αβετ ἢ Ν Παπιον{7 αἆάᾶς ὁ. 
ἦν Ῥβιρ]: εἶναι. 
5 εἰ δὲ αἀάεὰ ν ἨΠαπιονν2. 



ΤΗΕ 9ΙΓΧΤΥ-ΕΙΒ2ΤΈ ΡΙΡΟΟΟΒΡΕ 

ομαπος, νου]ά ἴλε ροεί ανε οα]]εά εν |" ἀανίπο 
απ]εςς «Πο Ίονεά Πεν {αἴμον ἀεατ]νγ ἔον νπαῖ Παά {ακκει 
Ρ]αςα. 

Ιπί. Ὑειγ νε]: γεῖ ιν ἀῑά ΟΠηγςεῖς τ6αδον μιας 
ταῖμεν ἔλαπ ϱἨνγδος οἩ Πὶς οἵνη αοσοαπῖ 

1λιο. Βεσαιδο Τί ας ἴο ο οχρεοίεά ἴμαί ναί 

οοποδγπεᾶ Ον τεπιπεςίγα νγοι]ά Ποιά στεαῖον Ιπίογεςί 
{ου ΟἨχγεεῖς;: Ὀαὺ ενεηω 1 ἴν τας μ.. {Γαΐμοεν νο 

γοαδοπιθά μας απἆ «Ἠο ασγοσς να Ἠίπα απ Γο]ονγεά 
Πὶς αἀνίοςα, ἴΠαῖ ννας πο Ὠπβίηο {εαῖ εἶπεν. Αἲ απγ 
ταῖε πποδὲ ΝΟΠΙΘΠ ἵπ {λμοαῖτ ῥο]]ν αγθ Π]ογο ἀανοίεςᾶ ἴο 
Ὠχοίγ Ίονους ἔἶαπ ἴο ἐΠοῖς ραγοπῖς. 

Ιπί. ΥΝΗΥ. πετ, 1 «Ἠο γοα]]γ ννας 5εηδίρ]ε, αῑά 5α 
ποῖ ἵτγ ἴο Ῥγενεπί (Ἠτγσες {οί αρροαπο ἴο Αρα- 
ΠΊΕΠΙΠΟΠ ῥραδ[ο]ν. ἵπ οτάεν ἴλαί Πε παϊῖσαί Ῥε Ίοεςς 
ΠΘΙΥ 2 

12ο. Ῥεσααςα «Πο Κπενν ἴλαί, ἴποισῃ ἵπ ρτϊναϊο 
Ίονενς ἀοδίτε ἵπ εν6ειγ πιαϊίον ο στα Β{γ ἰΠποαῖτ ρας- 
51οἩ. ἴΠεγ αγα 5οππείἴππες οπαβαγγαδςες ἵπ ἴ]ο ργοδεποε 
οἑ ἴμε ογον/ά. απά «Ἠε Ῥε]ονες ἴ]λαί ἔπο Π]]εῖς οἱ ἴποα 
σοὰ Ιαά α οογίαϊπ Ῥοννον γη Ἡ ἴπο Ῥεορ]ε. αξ Ργονεᾷ 
ἴο ως ἴμο οαςο.: 

1ηἱ. 3901] Ἠετε ἶς «οπιοϊμίπο Ελα ἰτουῤί]οςπηο.  Ἠον 
αἱ ΤΠ Παρρεπ ἴ]αί ΑΡΑΠΙΘΠΙΠΟΠ ποῖ οπ]ν Γε]] ἵπ Ίονε 
ντα Πε ργϊεςίς ἀαασ]ιέου αἲ πο πιο ἵπ απο5Ώοῃ, 

Ῥαΐ α[ιονννατας νο οοια ἴοο, α ἀῑνίπε]γ ἱπερίγοά 
απά Ἠο]γ ππαίά {3 

12ιο. Ῥεοαιςε Τίς ἴοο ἶς α δἶσπ ο ρυ]άο απ ν/απῖοι- 
πθςς---ἴο ἀαξίτο ἴ]ο {ονγρίιάάεπ απά ταν ταίμεν πα 
Ὠιε εας]]ν ορίαΙπαρ]ο. 

1 Ο8, Πίαᾶ 1. 99-93, 5 
5 Τιονεᾶ Ὦν Άρο]ιο, οαδδαπάνα γοσεῖνεςα ἔγοπι Ἠῖπαι ἴα ο1βί 

οἳ ΡΤΟΡΠΕΟΥ. 

ὅ έχειω] ἕξειν Αγηϊπι. Τ ΑΕίου ὥσπερ ΕπΙρετίις αἀᾶς καὶ. 
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ΡΙΟ ΟΗΗΥΡΟΣΤΟΝ 

οὐκ ἀντιλέγω. τὸ μὴ οὐ φρόνιμον εἶναι τὴν 
ος εἰ ταῦτα οὕτω γέγονε. 

Δ. Σὺ δὲ πότερον ἀκούειν θέλοις ἂν ὡς γέγονε 
πάντως ἢ ὅπως καλῶς εἶχε γενέσθαι; 

1 γέγονε πάντως] γέγονεν ὄντως ΕΠΙΡενΙΗ5. 
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ΤΗΕ ΡΙΧΤΥ-ΕΙΠΝΣΤ ΡΙΡΟΟ ΠΡ 

1πί. 1 ἆο πο σαΐηξαν ἴλπαί ΟἨτγςεῖς ἵνας ρχιάεπί, 

Η Έλεςε ἐΠίπος ἴοοκ Ρ]αςθ ας γοι οἰαϊπι. 

1ο. ὙΝοπα]ά γοι ταίπεν εαν ουν ἴπεγ αςςαγεᾶ]γ 

ἀῑὰ αλα ρ]ασε. οὗ ουν 1 ννοπ]ά Ὄοε νγε]] {ον ἴμεπα το 

Ἠανε ἴακεπ Ρί]αςε ὃ 
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πρι ΟΡ ΓΥ ΘΕΗΟΘΟΝΟ ΡΙΡςΟΟΤΕΡΗ:: 

ΟΝ ΚΙΝΟΕΡΗΙΡ ΑΝΟ ΤΥΕΒΑΝΝΥ 

ΤΗΕ οοπιρ]ππεπίατν αἀάτεςς εοπἰαϊπεα ἵπ 6ξ 1 απᾶ ὃ ο8 ος 
Ώϊδοοιτς5ε εοα]ά ΠατάΙψ Πανε Ῥεεπ Ιπίεπάεὰ {ΟΥ απγ οπε Ὀιί 
Ττα]αῃ. Ὑσαϊ ἴπε ἀοσοιππεπέ ἶ5 5ο αὐταρί Ἱπ Ῥοί]μ Ῥεριππίησ 
απα επά]πρ απ 5ο Ργίεξννπεπ οοπιρατεά γη ἴπε Γοιτ ἔγεαίῖδες 
οἩη ἸϊποςΠΙρ 5Ἱρροςεά ἴο Ἠαγε Ῥεεπ αἀάτεςδεὰ ἴο Ττα]αῃ 
(ΟΥ. 1-4) ναί Π 15 ἀϊβοι]ἰ ἴο Ἱπιασίπε ἴλαῖ 1 ενεν ἵνας 4ε- 
Ἠνοετεᾷ αξ α αἰδῆποί επΏῖν ἵπ ἴπο ἔογΠι ΙΠ ΠΙΟ νο Ἠανο 1. 
1 165 οἱ «οατς5ο οοπσεῖναβ]ε ἴΠαῖ νε ατε ἀεα]ῖπς να α ἔτας- 
πηεπῖ οϐ α ΠΕΙ 5ΡεεςἩ οἩ ΚΙπρςΠΙΡ αἀάγεδςσεὰ ἴο ἴπε πιισ]]- 
επαιτῖπρ Ττα]απ., Ὀαΐ 1 ἶς πποτε Ι]κε]γ ἴπαί νο Ἠανε Ῥείοτα 
5 α νατίαηῖ νεδΙοη ο α Ῥοτίοη οϐ οπε οἱ ἰμο αάτγεδςες Ίιςί 
ππεπίΙοπεᾶ. Ὠϊο ΠΙπΙΣεΙΕ ππακες 1 Ρ]αῖπ (ΟΥ, στ. 10-19) ενα 
0η οσσαδίοπ Τε ἴοο]ς ἴπε Πρετῖγ οξ τερεα πο ἴο οἴπει Ἡδεαγεις 
5Ρεεσμες Ργενίοις]ν ἀε]ϊνετεὰ Ὀεέοτε '' ἴπο Ἐππρετογ.  Οπ 
5ιιοὮ απ οσσαδῖοπ Πε ἀοιρί]εςς {ε]ί ἔγεε ἰο πιοαΙ{γ ἴπε οτ]σῖπα] 
ψοταῖπρ, απᾶ 5ποἩ α Ῥτοσεάιτε πγοι]ά εχρ]αῖπ ἴλμα εχϊςίεπος 
οἳ οετίαϊη ἀοπρ]εῖς Ἱπ Πὶς ἴεχί. Νε πιαν οοπ]εοίιτε ἰπαῖ Πῖς 
ο ]ίου. Απαϊπς ἴπε 5αὐδίαποε οἱ Ον. 639 Ἱπιρεάάεὰ ἵπ 5αοὮ α 
νατιαηπῖ νετδΙοηΏ ΟΓ οΠε ο ἴπε {ος 5Ρεεσῃος ἴο ΨΠΙΟΠ νο Ίανε 
τ6βεγτεᾷ απα ποῖ νηςμίιηρ {ο ἀϊδεαταά 1, 6ανε 1 Ἱπαερεπαεπί 
εχἰείεποε Πετο. ἘΙπα]]γ. ῖ παν Ὄε ποῖεά ἰλπαί, ἴποιρη ἴ]ε 
5οοοπά εἰεπιεπί ἵπ πε Πί]ε, ἵγταπηγ. ἶ5 ποῖ βρεοίΠσα]]γ πιεπ- 
Ἠοπεά ἵπ οιτ ἀοσιπιεηῖ, 1 15 ἆαα]ί νυν ἵπ ΟΥ, 8. απ αἷςξο 
ἴπαῖ ἴπετε 15 α ποίαβιε κΙππ]ατΙγ Ῥεΐναοεν ΟΥ. Ὦ. 10 απἀ 
ΟΥ. 62. 9. 



1 

60. ΠΕΡΙ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΥΡΑΝΝΙΔΟΣ 

λ Ν ” ει 5 1 5 / ” 
Καὶ μὴν εἴ τις ἑνὸς ἀνδρὸς οὐχ οἷός τε ἄρχειν 

λ / Ν / / ϱ) Ν 2/ 9 1 / ἐστί, καὶ τούτου σφόδρα ἐγγὺς ὄντος, ᾧ δὴ' ξύν- 
εστιν, οὐδὲ αὖ µίαν ψυχὴν κατευθύνειν τὴν αὑτοῦ, 
πῶς ἂν δύναιτο βασιλεύειν µυριάδων ἀναριθμήτων 
πανταχοῦ διεσπαρµένων, ὥσπερ σύ, καὶ πολλῶν 
γε οἰκούντων ἐπὶ πέρασι γῆς, ὧν οὐδὲ ἑώρακε τοὺς 

/ Σο Ἂ ” ὃν τν) λ - ο / πλείστους οὐδ᾽ ἂν ἴδοι ποτὲ οὐδὲ τῆς φωνῆς ξυνή- 
σει; ὅμοιον γὰρ ὥσπερ εἴ τις λέγοι τὸν οὕτως 
2 / Ν ./ ς λ Δ » Δ ιώἉν » ) 

ἀδύνατον τὴν ὄψιν ὡς μηδὲ τὰ ἐν ποσὶν ὁρᾶν, ἀλλὰ 
- ο - / προσδεόµενον χειραγωγοῦ, τοῦτον ἐφικνεῖσθαι βλέ- 

- Α ς ποντα µέχρι τῶν πλεῖστον ἀπεχόντων, ὥσπερ οἱ 
α -. ήν 

πόρρωθεν ὁρῶντες ἐκ τοῦ πελάγους τά τε ὄρη καὶ 
τὰς νήσους, ἢ τὸν οὐ δυνάµενον φθέγγεσθαι τοῖς 
παρεστῶσιν ἱκανὸν ὅλοις δήµοις καὶ στρατοπέδοις 
εἰς ἐπήκοον φθέγγεσθαι. καὶ γὰρ οὖν ἔχει τι 

/ ς ων -” ο ς ) / / παραπλήσιον ὁ νοῦς τῇ ὄψει' ὡς ἐκείνη διεφθαρµένη 
μὲν οὐδὲν οὐδὲ τῶν πλησιαίτατα ὁρᾷ, ὑγιῆς δὲ 
οὖσα μέχρις οὐρανοῦ τε καὶ ἀστέρων ἐξυκνεῖται" 
ταὐτὸ δὴ τοῦτο ἡ μὲν τοῦ φρονίµου διάνοια καὶ 
πάντας ἀνθρώπους ἱκανη γίγνεται διοικεῦν, ἡ δὲ 
τοῦ ἄφρονος οὐδὲ ἓν σῶμα τὸ ἐκείνου δύναται 
φυλάττειν οὐδὲ ἕνα οἶκον. 

1 ΑΗἴεΓ δὴ Αγηϊπι αάάς ἀεὶ. 
3 Αΐἴεν σύ Επιρετίας ἀε]είες λέγεις. 

1 Το, ο ππαπ ἨΠΙπςο]{, 



ΤΗΕ ϱΙΣΧΤΥ-ΡΕΟΟΝΕΟ ΡΙΡΟΟΕΡΕ: ΟΝ 
ΚΙΝ(ΡΗΙΡ ΑΝΟ ΤΥΕΑΝΝΥ 

ΆΑνρ Ιπάεεά. 1 α ρευ5οη ἶς ποῖ οοπαρεϊ[επί {ο σον6τῃ 
ἃ 5ἱησ]ο πια, απά ἴΠαῖ ἴοο α ππαἨ ΝΤΟ ἶς νετ οἶοςε ἴο 
Πίπα, ἵπ {αοἳ Πῖς οοησίαπῖ οοπιραπίοῃ.. απ 1, ασαίῃ. 
πε «αηποί σι]άε α 5ἶπσ]ο ςοι]. απά ἴπαί Πὶς ον, ουν 
εοα]ά Ἡε Ῥο Κίπο, αξ γοι ατα. ΟΥεΥ αππιπηΏεγεά 
ἔποιςαπαᾶς τα ενειγνηθτο. ΠΊΔΠΥ ετει ἀνε]ίπσ 
αἲ ἴμο επάς οἱ ἔ]ια εαγίῃ, πιοςξ οἱ πΠοπα Ἶς Ίας ποί 
ενεΏ 5εεπ απά πενοεν οου]ά 566. απά Ὑγηοςε 5Ρεθςῇ Ἰα 

νΠ] ποῖ απάεχςίαπά  ΤΝΊΥ. 1Ε ἶς ας ἵξοιια ννογε Το 5αγ 
οἱ ἴπε ππαπ υηἩ νἰδίοηι 5ο Ιπιραϊτοά ἴλαί ο οαπποῖ 
«εεο θνεη πΠαϊ Πες αἲ Πῖς {εοί Ῥιΐ ποθᾶς 5οἵΠς οΠ6 ἴο 
Ιεαᾶ Ἰΐπα Ὦ} ἴ]ια παπά, ἴπαῖ Πε «απ τθαςῃ γη Η Πῖς εγες 
Ὠπε πηοςί ἁἀἰςίαπί ορ]αοῖς. Ι]κε ἴἨοςε Υπο αἲ 5εα Ῥεβο]ά 
{οί αίαγ Ῥοῖμ πε πιοιπϊίαϊῖης απᾶ ἴμε Ἱδ]απάς; οὐ 
α5 ΙΕ οΠε ΥΕΥ6 ἴο 5αγ οἳ ἴμο πιαΏ ΥΠΟ σαπποῖ π]ακε 
ΠΙτηςε]{ Ἠοατά ενεπ Ὦγ ἴλοςο πνο 5ἴαπα Ῥεείάε Επι, 
ἴμαῖ ης ἶς αΡ]ε Το Ροακ «ο α5 ἴο Ῥο Ἠεατὰ Ὦγ πῃο]ε 
οοπιπηαηϊ]ες απ αι πηῖθς.  ἴπ {αοῖ. ἴπα πτε]]εςί Ίας 
«οπιεϊηίπς οοπιραταβ]α ἴο νἰίοη---ᾱ- νἰδίοπ, Ὑῆεῃ 1ϊ 
ἶ5 ταῖηπεᾶ, οαἩ 5εε ποϊλίπσ ενεπ οἱ γλαῖ 19 Υ6ΕΥΥ πεα}. 
αΠοιασἩη νετ ἵπ σα] ΤΕ οαπ τεαςὮ «Κγ απα δίαγς. 
1αςί 5ο ἴλα πηπᾶ οἳ ἴμο ργαάεπὲ πιαν «Πουνς Ιςε]ιε 
οοπιρεϊεηῖ ἴο ἀῑγεοί αἲὶ πιεη γλαϊςκοευοεχγ, πμεγεας πε 

πη]πά οἳ πε {οοὶ οαπποῖ ργοῖεοί α 5ἴπσ]ο Ῥοάν. Πῖς 
ον. ΟΥ α σΊπσ]ε Ἀοισελο]ά. 

3. Ῥτεδιπιαρ]ν Έτα]αν: ΟΕ. ξ 5 απ Ππἰγοᾶιισίίοη. 



ΡΙΟ ΟΗΠΕΒΥΡΟΡΤΟΜ 

ς Δ ΔΝ Δ - » - / “ 

Οἱ μὲν γὰρ πολλοὶ τῶν ἐν ταῖς δυναστείαις, ὅτι 
Δ / - 

μὲν ἔξεστιν αὐτοῖς πάντα λαμβάνειν, πάντων ἐπι- 
- 4 - 

θυμοῦσιν' ὅτι δὲ ἐπ᾽ αὐτοῖς ἐστι τὸ δίκαιον, διὰ 
ες » Ἰὃ ϱ λ 2 ϱρ - Δ / τοῦτό εἰσιν ἄδικοι' ὅτι δὲ οὐ φοβοῦνται τοὺς νό- 

Δ ο χ / ο, ΔΝ ϱ) 5 / µους, οὐδὲ εἶναι νοµίζουσιν: ὅτι δὲ οὐκ ἀναγκάζον- 
ται πονεῖν, οὐδέποτε παύονται τρυφῶντες' ὅτι δὲ 
οὐδεὶς ἀμύνεται κακῶς πάσχων, οὐδέποτε παύονται 
ποιοῦντες' ὅτι δὲ οὐδεμιᾶς σπανίζουσιν ἡδονῆς, 

2 / ο) / ς / ια Δ .) Ν 

οὐδέποτε ἐμπίμπλανται ἠἡδόμενοι' ὅτι δὲ οὐδεὶς 
Ψέγει ἐκ τοῦ φανεροῦ, οὐδὲν ἀπολείπουσι τῶν οὐ 

αν / 4 λ ὃς » Ν / δικαίως λεγομένων: ὅτι δὲ οὐδεὶς αὐτοὺς βούλεται 
Αα -- -- . 

λυπεῖν, διὰ τοῦτο πᾶσι χαλεπαίνουσιν' ὅτι δὲ ὀργι- 

σθεῖσιν ἔξεστι πάντα ποιεῖν, διὰ τοῦτο συνεχῶς 
2 / ς μ » Δ 3/ ο ΄ 3 

ὀργίζονται. ὁ δὲ ἀγαθὸς ἄρχων, ὥσπερ σύ, τᾶ- 
Αα λ 

ναντία ἐπιτηδεύει' οὐδενὸς μὲν ἐπιθυμεῖ διὰ τὰ 
/ ”/ ”/ / Δ ” ς - λ 

πάντα οἴεσθαι ἔχειν, φείδεται δὲ τῶν ἡδονῶν διὰ 
αν αν. / 

τὸ μηδεμιᾶς ἂν ἀπορῆσαι ὀρεχθείς, δικαιότερος δὲ 
” ο αν. λ 

τῶν ἄλλων ἐστίν, ἅτε πᾶσι παρέχων τὴν δικαιο- 

σύνην, ἤδεται δὲ τοῖς πόνοις, ὅτι ἑκὼν πονεῖ, ἀγαπᾷ 

δὲ τοὺς νόμους, ὅτι οὐ δέδοικε. 
Δ - 2 ο] ς / / Δ λ 

Καὶ ταῦτα ὀρθῶς ὑπολαμβάνει. τίνι μὲν γὰρ 
- 3 - / 

φρονήσεως δεῖ πλείονος ἢ τῷ περὶ τοσούτων βου- 
/ .) Γον 

λευοµένῳ; τίνι δὲ ἀκριβεστέρας δικαιοσύνης ἢ τῷ 
- / » 

µείζονι τῶν νόμων; Ἅτίνι δὲ σωφροσύνης ἐγκρα- 
χ ο) » 

τεστέρας ἢ ᾧ πάντα ἔξεστι;, τίνι δὲ ἀνδρείας 
3 Αα. Δ ήν - Δ 

μείζονος ἢ τῷ πάντα σῴζοντι; καὶ τοίνυν τῷ µεν 
3/ 3/ - - Δ / ” 

ἄλλων ἄρξοντι πολλῶν τοῦτο μὲν δαπάνης δεῖ 
παµπόλλης, τοῦτο δὲ στρατοπέδων καὶ πεζικῶν 

1 οὐ δικαίως] οὐδὲ καλῶς ΕΠΙΡΕΓΙΗ5, 
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ΤΗΝ ΘΙΧΤΥ-ΘΕΟΟΝΕΟ ΡΙΡΟΟ ΒΡΕ 

Τακο, {ου οχαπηρ]ε, παοδῖ 6 νο ο]ά απονά]εὰ 
Ῥονεχ---Ώδσαδε ἴπεγ Πανο ἴ]λε Ρρονεν ἴο ορίαἰπ ενουγ- 
Ώηο, ἴπογ ογανο εναιγἰµίπος Ῥοσαιδο ]αδίσε ἵς 
Ιοάρεα ἵπ ἴλαίγ Παπάς, {ου ἐς γοαδοι ἴλεγ αγο απ]αςί 
Ῥεσαιςε ἴΠεγ 4ο ποῖ ἔοαγ ἴπο Ίαν. ἴλεν ἆο ποῖ ονοι 
Ρε]ενε ἵπ είν εχἰδίοποο: Ῥοεσαι5δο ἴπεγ ατα ποῖ 
οοιηρε]]εὰ ἴο Ιαθος, ἴπεγ πονεν οοαδς [οίν Παχανίοις 
Πνίπς: Ῥεσαπδο πο οπο ἀοε[οπάς ἨΙπαςεΙ νο πια]- 

ἰχγεαῖεά, ἴΠεγ πονεγ οέαδο πιαἰτεαίίπρ: Ὀδσσιςο ἴπεγ 
Ίο πο Ῥ]εαδατε, ἴλογ πονεν δεῖ ἰλαί ΠΗ οἳ 1: 
Ῥδσαιδε πο ΟΠ6 οοΠξγθ5 ἴμεπι ΟΡοΝγ, ἴεγ πχῖςς πο 
οοσαδῖοη Γον απ] αςί ο Ποίδπα : Ῥεοαιςε πο οΠ6 νήςσῃες 
ἴο Πατῦ είν {εοπος, {ον ἴίς τοᾶδον ἴπεγ αἱδρίαν 
Π]-ίεπαρεν ἴονναγά εναΥγοπε;: Ῥοσα15ο ἴπογ Ἰανο Ιῖ 
ἵπ ἰλοῖγ Ῥοψες το ἆο απγλίπο νεη οητασεά, {ου Πίς 

γοᾶβδοπ ΤΠεγ αγο οοπΕΙΠΙΔΙΙΥγ πα ταρο.. Οπ ἴμο οἴμου 
ἠαπά. ἴπε σουᾷ τα]οΥ. 5αοἩ αξ γοι αγο, ρταςίίδες ἴ]ο 
ορροςίῖο οοπαποῖ---ε οονοῖς ποϊμίπο {ο ἴο γεαςοΠ 
ἰπαί Ίο Τεεὶς Ίο ας ενοτγἰηίπο: Ἠε ἶς δρατίηρ ἵπ Πὶς 
Ρίεαδιτος {ου ἴῃα γεαδοη μαι Ίο νοι]ά Ἰαος {ον πο 
Ρίεαδιτο Ίε π]σηί οτανες Ἠο 15 πποχο Παδί ἴλαι αγ 
οἴμον ππαπ. Ἱπαδππο] ας Ίο ῥρτονίάες Πα51ΐσο Γ0Υ αἲ 
κε ἀελΙο]ῖς ἵπ Ἰαροις Ώοεσααδε Ίο Ίάροινς οἱ Πὶς Ον 
αοσοοτά: Ἰ6 ομογίσῃμες ἴλο Ίαννς Ῥοσαιιςα Ἠο ἄοες ποί 
{οαγ ἴλαθπῃ. 

Μοχεονεν. Ἰε 15 τὶσηί ἴπ γοαδοπίηρ 5ο. Γον νο 
πθοεςᾶς αΠΗΡΙΟΥ νήσοι. ἔλαπ Ίο νο ἀομίρογαίες οἨ 5ο 
ΙΙΔΠΥ ππαϊίους Νο πεσάς οἰτίοίεν Πα5ΐσο παπι ο 
ΝΠο {5 5προγίοχ {ο τε Ίαννς Νο πιοσς πιοχο 5ἰεας- 
Γα5ί 5ε-εοπίγο] ἴλαπ Ίο ἴο νηοπα απγλίηρ ἶς Ῥογ- 
πηϊςς]ρἰο -  ΊλΠο ποσᾶς οτοαίεν οοΙΥασο τη Ίο νο 

5 ἴπε ρτεδετνεν οἱ αἲ 2 ἨἘ το με νο ἶ5 ἴο 
ΘΟΝΥΘΥΗ ΠΙΔΠΥ οἴπενς πεσᾶς, ποῖ οΠΙγ νοΥγ στοαῖ ου ἴ]αγ 

σε θα. Ὀαί αἰξο αγπαῖαες, Ώοίῃ παπί πα. οαν α]τγ. 

οι 



σι 

ΡΙΟ 6ΗΠΒΥΣΟΣΤΟΝΜ 

καὶ ἱππικῶν, ἔτι δὲ τειχῶν καὶ νεῶν καὶ µηχανη- 
µάτων, εἰ μέλλει καθέξειν μὲν τοὺς ὑπηκόους, 
ἀμυνεῖσθαι δὲ τοὺς πολεµίους, ἐὰν δέ τις ἀφιστῆται 
τῆς ἀρχῆς, καταστρέψεσθαι.' τὸ δὲ αὑτοῦ κρατεῖν 
πάντων ἀδαπανώτατον καὶ ἀπραγμονέστατόν ἐστι 
καὶ ἀκινδυνότατον' οὔτε γὰρ πολυδάπανος οὔτε 
ἐργώδης οὔτε ἐπισφαλὴς ὁ τοῦ ἐγκρατοῦς ἀνθρώ- 
που βίος: ἀλλ᾽ ὅμως τοιοῦτον ὂν πάντων χαλεπώ- 
τατον πέφυκεν. 

᾿Επεὶ Σαρδανάπαλλος ἐκεῖνος ὁ θρυλούμενος εἶχε 
μὲν ἨΝίνον, εἶχε δὲ Ώαβυλῶνα, τὰς µεγίστας τῶν 
πρότερον γεγενηµένων πόλεων, ὑπήκουε δὲ αὐτῷ 
πάντα τὰ ἔθνη τὰ νεµόµενα τὴν ἑτέραν ἤπειρον 
µέχρι τῶν ἀοικήτων τῆς γῆς λεγομένων" βασιλείας 
δὲ οὐδὲν ἦν αὐτῷ προσῆκον, οὐ μᾶλλον ἢ τῶν 
σηποµένων τινὶ νεκρῶν. βουλεύεσθαι μὲν γὰρ ἢ 
δικάζειν ἢ στρατηγεῖν οὔτε ἐβούλετο οὔτε ἐδύνατο. 
ἐν δὲ τοῖς βασιλείοις ἀποδιδράσκων εἰς τὴν γυναι- 
κωνῖτιν καθῆστο ἐπὶ χρυσηλάτου κλίνης ἀναβάδην 
ὑπὸ ἁλουργέσι παστοῖς, ὥσπερ ὁ θρηνούµενος ὑπὸ 
τῶν γυναικῶν "Άδωνις, ὀξύτερον φθεγγόµενος εὐ- 
νούχων, τὸν μὲν τράχήηλον αποκλίνων, ὑπὸ δὲ 
ἀργίας καὶ σκιᾶς λευκὸς καὶ τρέµων, τὸ σῶμα 
πελιονός,” τοὺς δὲ ὀφθαλμοὺς ἀναστρέφων, ὥσπερ 
ἐξ ἀγχόνης: ὃν οὐκ ἦν. διαγνῶναι τῶν παλλακῶν. 
καίτοι χρόνον τινὰ κατέσχεν, ὡς ἐδόκει, τὴν ἀρχὴν 

1 καταστρέψεσθαι ΕΙΠΙΡΕΥΊΙ5: καταστρέφεσθαι. 
3 λευκὸς . . . πελιδνός] λευκὸς τὸ σῶμα καὶ τρέµων, τὸ χρῶμα 

πελιδνός Επρετ]ις. 

1 Αδειγραπῖρα]., Ιαδί ος ἴπε ρτεαί Αδθγτίαη τ]ενς, 608--690 
μ.ο... Ἠεντοάοῖιις (2. 1600) 8ροαἷκς οπἱγ οἱ 5 νθα]ι: 11ο”5 
αοσοιιπῖ οἳ Πὶς εβεπιίπασν απά Ιπάο]επσο 1ΠΑΥ Ἠανε Ῥθεῃ 
ἀνανπ ἔτοπι (Ἱερίας, 3εε Ὀϊοᾶστας θίο]ιις 9. 99-38, 
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ΤΗΕ, 9ΙΧΤΥ-ΦΗΟΟΝΕΟ ΡΙΡΟΟΙΟ ΒΡΕ, 

απα ἵπ αἀάἰίοι Γογβοαίίονς. 5Ηἱρ5, απά εποῖπες οΕ 
ἵαχ, Ἡ Ἠε ἵς ἴο οοπῖτο] Πὶς εαρ]αοῖς, ἀείεπά Ἠήπηςα]/ 
ασαἰηςί ἴμε {ο6θ, απ. 5Ποι]ά 5οπἹθ οΠ6 ἴγγ ἴο γενο]! 

{τοπ 5 ααἰλοτΙτγ, τεάισο Ἠϊπα ἴο δαρ]οοξίοι. ἨΠουν- 
εναν. ἴο οοπίτο] οπε’5 5εἰ{ ἶς οἳ αἲ] ἴμΙτιος ]εαςί οο5{]γ. 
Ιεαςδῖ ἀμπου], ]εαςί ἀαπσετοιςς ον παϊίῃεν οοςί]γ 
ΠΟΥ Ἰαροτίοις που Ῥγεσατίοις ἵς ἴ]ο [ο οἩ ἴπε πια 
οἳ 5εἰί-εοηίτο]:. γοῖ {ον αἰἰ ἐπαῖ, ἴποισῃ 5ο ἀερίταρ]ε. 
Πε ἶ5 παϊατα]]γ ἴΠε πιοςί ἀΠοι]ί ἐπίτο οἳ αἰ]. 

Έον Ιπδίαπςος, ἴῃΠο {απιοις βατάαπαρα]]ας. νηοςο 
ΏΒΠεΕ ἶ5 α ΡΥ-γοχᾶ. πε]ά Ἀίπενε] απἆ Βαῦγ]οπ ας ν/ε]], 

Ὠιο στεαϊεσί οἶες ἐιαί Ἠας γεῖ οχἰςδίεᾶ, απά αἲ] λε 
πα ἴίοης ΥπΙοὮ οςσΙΡΥ ἴ]ε 5εοοπᾶ οοπΙπεη{,: αξ {αγ αν 
νηαῖ ατε οα]]εά μα απΙπμαρβίτεά ρατῖς οἱ ἴμο εανῖ], 
Ὕνογα 5αβ]εοῖ το Είπα: Ραΐ Το ΚἰποςΠίρ ἴο οοπ]ά ]αγ το 
οἰαΐπα, πο Πποτεα ἴλαι οο]ά 5οπας τοίῖπς «01ῤ56. ἘΈον 
ἴπα {αοῖ ἶς, ο παϊίῃαν ννοι]ά που οοπ]ά ἰαῑκα οοιηςοἱ 
οἵ σίνε ]αάρεπιεηπί οἵ Ιεαά ἴχουρ». Όπ ἴπε οοΠίγαχγ, 
τ νίας Πὶς οαδίοπι ἵο 5Ηρ ἉναΥ Ιπῖο ἴμο γνοηιεης 
απαγίενς ἵπ Πΐς Ῥαίαςε απά ἴπεγε 5ἰξ ντα Ίεσς ἆτανν 
αρ οἩ α σο]άεπ οοΙςΒ., «Πε]ίετεά Ὦν Ῥιχρ]ε Ῥες-Παπις- 
ησς, ]η5ί κα ἴμε Αάοπῖς νἨο 15 Ιαπποπίοά ὮΥ ἴ]ε 
ΜΟΠΙΕΠ.5 Πῖς νοῖσο Ώτί]]εν ἴπαπ ἴλαί οἳ ουπσῃς, Πὶς 
πθο] Ἰο]]πσ ἴο οπο δἷά6ε, Πὶς {ασο ρα]ε απά νι τοῃίτισ 
{γοπη πο σ]σσας αηπά Ηνίπο ἵπ ἴμο «παάο. Πὶς Ῥοάν Ηνιὰ, 
Πὶς ογος αρίιγηοά ας 1 Μο ννογα Ρείπα Ηιτοε]θς- ἴπ 
«μοτῖ, οπ6 πἨοπη 1{ ννοι]ά ο Ππροςκ/ρ]ς ἴο ἀἰςΗμποαἰςῃ 
ἔτοπη Πῖς οοπουΡρίηπθς. Απά γεῖ {ου α πια, ας 1Ε 5θοπισα, 

5 Αδία. 
5 Ας εατ]γ α5 ἴπε ΠΕΗ οεπίατν Αἰπεπίατ νΟΙΠΕΠ Ποποιγος 

Ἠϊπι ψῃ α ἴννο-άαγ Γεδίῖνα] ἵπ Πίο πα Ἰαππεπί ννας ρτο- 
πη]πεπίς οἱ. Ατδίορμαπες., [η ἱδίγαία ὧ89. Α. οε]εργαἴῖοῃ 
Ἰπ ΑΙεχαπατία Γογπς ἴπε Ῥασκρτοιπά οἳ ΤΠπεοσγίας᾽ ΠΕιοεπί 
Ιάγ]: ο. αἱδο Βἱοπ)5 [[απιοπί ἵπ Εάπιοπάς, (γεε Βισοἰίο 
Ροείς (1, Ο.Τ.) ϱΡ. 986-995. 
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ΡΙο ϱΗΗΥΡΟΡΤΟΝ 

εἰκῇ φεροµένην, ὥσπερ ναῦν δίχα κυβερνήτου πολ- 
άκις ἁλωμένην μηδενὸς κατέχοντος ἐν τῶ πελάγει 

κατὰ τύχην, εὐδίας ἐπεχούσης: ἔπειτα ὀλίγος κλύ- 
δων ἐπαρθεὶς καὶ ῥᾳδίως ἓν κΌμα ἐπέκλυσεν. καὶ 
δὴ καὶ ἅρμα ἰδεῖν ἔστιν οὐδενὸς ἡνιοχοῦντος ἐν 
ἀγῶνι ῥεμβόμενον, ὃ γίκης μὲν οὐκ ἄν ποτε τύχοι, 
ταράττει δὲ καὶ ἀπόλλυσι τὸν ἐγγὺς ὄχλον τῶν 
θεατῶν. 
Οὔτε γὰρ ἄφρων βασιλεὺς ἔσται ποτέ, οὐ μᾶλλον 

ἢ τυφλὸς ἡγεμὼν ὁδοῦ γένοιτ᾽ ἄν, οὔτε ἄδικος, οὐ 
μᾶλλον ἢ κανὼν σκολιὸς καὶ ἄνισος ἄλλου προσ- 
δεόµενος κανόνος, οὔτε δειλός, οὐ μᾶλλον ἢ λέων 
ἐλάφου λαβὼν Ψυχὴν Ἡ ἢ σίδηρος κηροῦ καὶ μολίβδου 
µαλακώτερος. τίνι δ᾽ ἰσχυροτέρας ἐγκρατείας 
προσῆκον' ἢ τῷ πλείστων μὲν ἡδονῶν ἐν µέσῳ 
ζῶντι, πλεῖστα δὲ πράγματα διοικοῦντι, ἐλαχίστην 
δὲ σχολὴν ἄγοντι, ὑπὲρ µεγίστων δὲ καὶ πλείστων 
φροντίζοντι; 

1 προσῆκον ΕΙΠΠΡΕΡΙΙΣ: προσῆκεν. 

1 Ἀίπενεμ {ε]] 1π 619 πη.ο., 6ΟΠΙ6 γ6ας αξῖεν ἴπε ἀθαῖῃ οἱ 
ΑΡδιτραπ]ρα]. Τῃε δίοτγ οἩ βατάαπαρα]]α5, ας ἴο]ὰ Ὦγ ΟΓεδίας. 
ἨΟΥΥΕΥΕΥ. 15 ποῖ ἰπαῖ οἱ ἴπο Πϊδίοτίσα] τα]ετ. ἴπ ἴπε Ογεε]ς 
αοσοιπῖ θατάαπαρα]]ις ἵγας ἴπε Ἰαδί ΚΙπρ οἱ με Αδδγτίαης, 



ΤΗΕ, 9ΙΧΤΥ-ΘΕΟΟΝΕΡ ΡΙΡΟΟ ΒΡΕ, 

πε ππαϊηζαίπες Εὶς οπαρίτε.! ἴποισῃ Τἴ ννας ἀγιεπιρ αἷπι- 
Ἰε55]γ. ]αςί ας. {ου Ιπδίαπσςα, α «Πἱρ νηζΠοιί α ΠεΙππςπια. 
τονίπσ οἩ ἴπε 5οα. ΙΙΙ πο οπο ἵπ οοΠίτο], ας Ταΐε 
ἀἰτεοῖς, 5ο Ίοπο ας {αΐν ννοαίῃεν Πο]άς; Παπ, 5ποι]ά 
α Ητί]ο 5εα ατίςο, ενεη α 5Ίηπσ]ε γγανο εας]γ ον΄απηρς 1. 
Ὑες. απά οπε ΠηᾶΥ αἷξο 5εο α ολαγίοί. ὪΥΙἩ πο οπ6 

μοΙσῖης ἴπο τοῖπς, νορρΗπο ογαζῖ]ν ἵπ α ταςς, α οματ]οῖ 

ννΠΙση. ης ἥν ο]α ηθνοεί ΨΙΠ α νΙοίονν .πενετίῃε]οςς 
Τπτοννς Ιπίο οοΠ{ς5ίοη απά 6νεῃ ν΄ ογ]ςς, ἀεςίγασ ο 1ῃ 

Όλα πποῦ οἳ κρεοίαῖονς πθαχ ἴμο οογςθ. 
Χαγ. ἴπετε νυν] πανε Ὦο α Γοο]ἱςσΗ ἸΚίπο απγ ποτε 

παν ἴπετο οοα]άἀ Ῥε α ῬΗπαά σαῖάε [ον α ἔνανο]]ου : 
ΠΟΥ απ ππ]αςί Κίπο απγ πΠογε ἴμαπ α ογοοΚκεᾷ, ππΠθενε 
πεαςιτίησ-τος ποθά(πσ α 5οοοπᾷ τος Το 5εἳ 1ἱ εἰταῖσηί : 
ΠΟΥ α Ἠπιϊα Κίποσ απγ ποτε ἴλαπ α Ποπ ν Τα ἔμο εΡΙπῖ 

οἱ α ἀθθχΥ. οἳ ἴπαπ τοι 5ο{ξζει Παπ γναχ οὐ Ἰοαᾶ. Οπ 
Ώλε οοπῖτανγ. Το νοπα αρρτορτίαἴε]γ Ῥε]οπος α 5ἴδγπον 

σο]{ εοπἰγο] ἔλαπ ἴἔο Ἠΐπι νο νεος παγτουπάεά Ὦν ἴλμε 
σγθαίεςί παπιρον οἳ Ῥίδασιχος, νο αἀπηϊηίσίους ἴ]πα 
ογεαῖεςῖ ΠΙΙΠΗΡΟΥ οΕ αΠαίνς, νο ας ἴῃμε ]εαςί Ἰείσατε, 
απά ΝΤΟ ἶς οοποργηοά ονεν ἴπε οτεαῖεςί απἆ πιοςί 
ΏΠπεΤΟΙς Ῥγορ]οπης 7 

ν/πο Ῥγπες ΠΙπαςε]{ {ορείπεν να Πὶς ἔγεαδιιγες απά οοποοίπος 
ἨΠεῃΠ Πε {ΟΓεδαΥΥ ἴ]ε οαρίατε οἳ Χϊπενεῃ. 





ΤΗΕ. 5ΙΧΤΥ-ΤΗΙΕΡ ΡΙΦΟΟΙΠΡΕ : 
ΟΝ ΕΟΕΚΤΟΝΕ  (Ώ 

Έπε ααἰπεποΙῖγ οἱ Επῖ5 εποοπαίππα οπ Εοτίαπε ν/ας ἀεπ]εὰ 
Ίοής αςβο ὮΥ πιρεγμ5, απ Πὶς Ἱαάρεπιεπί ας Ώθεῃ τε- 
αΠΠγπιεὰ Ὦυ Ατηϊη. Τπε οπ][οτία απο δἰγ]]δίο: ἴπετε ἶ5 α 
ποϊαβ]ε ἀϊδγεραταᾷ οΕ ΠΙαϊιΙ5. α ΡΠΕΠΟΙΠΕΠΟΠ ποῖ ἴο Ῥε εκχρεσίεᾷ 
οξ απ αΡ]ε 5ορΗῖςί Ίπ α οοπΙΡΟοΦΙΙΟΠ 516) ας Επ]ς---ΑγΠΙΠΙ οἶζες 
Όμα ρατγΏσπ]ατ]γ ο] εοβοπαβ]ε Ῥα5ρασο ΙΠ δ ὅ: πολλὰ δὲ αὕτη 
ἔχουσα χρώματα ἐοικότα αφρῷ ἡμαγμένῳ ἐφήρμοσε τῇ γραφῆ--- 
απά πε 5αρ]εοί πιαϊίεν 15 Ππεαίεὰ ἵπ α ἀπ] απά ιαπἱηδρίγοα 
{αβηῖοη. Τε οπε τεάεειηῖηρ {εαϊῖιτα οἳ ἴπε ἀοσιπιεπί ἶ5 ἴλο 
απεσᾶοἵςθ, εἰδενπετε τεοοτάεὰ οπ]ν Ὦγ Φεχίας Επιρίγίοις, οἱ 
Άρε]]ες απ Πὶ5 5ΡΟΠΡΟ. 
ΑΙποιρΏ ῶγο]θ αρρεαῖς ἵπ Ηεριοά᾽ς Ίιεοφοπή/ αΠιοηΏΡ ἴ]ε 

Ῥτοςεπγ οἱ Τείμγς απἀ Οσεαπιις απ ἵςδ οσσαδΙοπα]]γ παπιεᾷ 
Ὦγ ροεῖς οἱ Ιαΐετ ἀαῖε, ποἰαβδ]γ Ῥϊπαατ, ἴπε ρεγςοπΙβοα [οι 
56εΠῃ5 ποῖ ἵο Ἠανε ἴακεπ Άνγπι Πο]ά προπ (γεε]ς Ἱππασίπαίοῃ. 
γα ἴα ἨοπιαΠςδ, ΠΟΝΕνεΓ, ἴπο οϱαδε ννας ἀἰΠπετοπί, απὰ 
Ἠγοπὸ Ἱπ Πεν Ταπιζεὰ Ίοτπι, Εοτπιπα, πεσοεῖνεὰ απιρ]ε 
Ἠοποιή5 α5 α ἀεΙϊγ ἵῃπ ΠιαΠΥ ρατῖς οϐ πο Ἠπιρίτε, Ὠείπρ Ἱπ- 
Ὠπιαε]γ αδθοσϊαϊίθά υΙἩ ἴ]ο τα πρ Ποι1ςο, 

νο, ν 5 οὃ 
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69. ΠΕΡΙ ΤΥΧΗΣ ΠΡΩΤΟΣ ΛΟΓΟΣ 

Οἱ ἄνθρωποι ἐοίκασι πρὸς τὴν τύχην διακεῖσθαι 
ὃν τρόπον οἱ πλέοντες πρὸς τοὺς ἀνέμους τοὺς 
φορούς'' ἄσμενοι γὰρ προσκαρτεροῦσι τῷ δρόµω, 
καὶ οἷς ἂν ὁ ἄνεμος παρῃ, ἐκεῖνου ᾖλθον ὅπου 
”/ ς Ν 3 / ὃ α) / / / ἤθελον, οἱ δὲ ἀπολειφθέντες ἐν πελάγει µέσῳ µάτην 
ὀδύρονται" οὕτως οὖν καὶ τῆς τύχης παρούσης μὲν 
χαίρειν καὶ ̓ ἤδεσθαι τοὺς ἀνθρώπους, μὴ «παρούσης 
δὲ λύπην ἔχειν καὶ ἀπορίαν. πάντα γὰρ ἐκ τῆς 
δαίµονος ταύτης: καὶ γὰρ τὸ ἄπορον εὔπορον φαί- 
νεται' καὶ τὸ ἀσθενὲς ἰσχυρὸν καὶ τὸ αἰσχρὸν καλὸν 
καὶ ἡ πενία γίγνεται πλοῦτος. 
Τύχης γοῦν ἐν θαλάττῃ γενομένης. εὐπλοεῖ γαῦς 

καὶ ἐν ἀέρι φανείσης εὐτυχεῖ γεωργός. καὶ ψυχὴ 
γέγηθεν ὁ ὑπὸ τῆς τύχης αἰωρουμένη' :εἰ δὲ ἀπολίποι 
τύχη, περίεισιν' ὡς ἐν τάφῳ τῷ σώματι. οὔτε γὰρ 
εἰ λέγοι τις, εὐδοκιμεῖ, οὔτε εἰ πράττοι τις, ἐπι- 

/ . Δ “/ / . -- / .] / 

τυγχάνει, οὐδὲ ὄφελός τι εὐφυῆ γενέσθαι ἀπολιπού- 
σης τύχης. ταύτης γὰρ μὴ παρούσης οὐκ ἦλθε" 

/ α) Δ / .) / 

παιδεία οὐδὲ ἄλλο τι ἀγαθόν. ἀλλὰ μὴν καὶ ᾿ἀρετὴ 
τότε ἔργων ἕνεκεν θαυμάζεται, ὅταν παρῇ τύχη: εἰ 

1 φορούς Ἠεῖδκε: σφοδρούς. 
5 καὶ ἀε]ειεᾷ Ὦγ Ανηϊπ, 
ὃ ἐκεῖνοι] ἐκεῖ τε ΑΥΠΙΠΙ. 

1 φαίνεται ἀε]εῖεᾷ Ὦψν Ανγηίπι, 
5 αἰωρουμένη Ἠππροτ]ας: γεωργουμένη. 

6 περίεισιν νι [ΡΜ : περιῖησιν ΤΗ. περίεστιν Ἐππρεν]Ης. 

94. 



πμ ΟΡ ΤΠ ΕΡ ΡΙΡΦΟΟΕΡΕ 

ο ΜΦΘΕΚΕΟΙΝΕ ΓΡ 

Μλανκινυ 5οσπις ἴο {6ο {ονανά Εοτίαπο αξ δαΐ]ους 4ο 
{οννατα ἴ]ε ννπᾶς ἴμαῖ να ἴποπα οἩ ἴΠοαίν ναγς {ου 
καΐϊονς σἰαά]γ απά νἩ νίσοιν αρρΙγ ἴΠεπηρε]νες ἴο 
Ελμοῖν οοιχςς6. απά ἴποςς νο ανο μπα Ῥγεσζο τεας] ἴ]α 
Ρονῖ {ου νο ἴπεγ αἴπιεά, νηῖ]ε ἴποςδο νο αγο αβαπ- 
ἀοπεα Ὦγ 1ὲ ἵπ ἴπο ππϊάςί οἱ ἴ]ο ορεῃ σ5οα ]απιεπί Το πο 
αναϊ]: «ο ἴοο ΝΗΘΗΠ ΠΙΟΠ ανα Εογπα ντ ἴποπι 

ἴπεγ τε]οῖοε απ ατο σ]αά, Ραἱ νο 5Ώο ἶς αβεοπί ἴ]ογ 
αγο σγίενεά απά ἀῑκίτοςεεά. Ὑσεςε. ον αιγτηίης ἰς ἴῃπο 
ννοτ]ς οῇ ἐλίς σοάἆοςς, ἔον Ἱπάθεςα νο πε ἰς Ῥτοσεπέ 
ἴπε ἁΠπΠοιΗ αρρεατς 685Υ, ἴπε Ἰγοα]ς «Ίποπς, ἴμο ασ]ν 
ΡεαιΕ{α]. απά Ῥονογίγ ἔατης Το νγεα]{Π. 

Εον Ιπδίαπος, πει Εοτίαπο «οπιες αἴ 5εα α 5Πἱρ Πας 

Γαἱν αἱ πο, απ νΏο 5ο «Ποὺνς Πουδε ἵπ ἴ]ο αἴππο- 
«Ρῃοτε α ΓαΥΠΙΘΥ ΡΥΟ5ΡΟΥ5. ΝΟΤΘΟΝΟΥ, ἃ πηαπ)ς ρ]γ! 

γο]οῖοςς ποπ αρΗ [ο ον Εοτίαπο, γεῖ ποι]ά Γογίαπο 
{α1]. 1 σου» αβοιῖ ἴπ ες Ῥοὰάν αξ ἵπ α ἴοπαρ. Του πεϊῃοεν 
ἄοεδ α π]απ νΙπ αρρτονα] 1 Πο «ροαΚκς, πο ἆοος ηο 
«ποσεεᾷ ΤΕ Πε αοῖς, που ἶς 1 αΠΥ αἀναπίασε ἴο Ἠανο 
Ῥεεπ ΒοΥἨ α π]απ οἱ σοπίας νηον Εογίαπο ας. Του 
νΝΠθεη 5Ἠο ἶς ποῖ Ργοβοπέ Ιεαγηίης ἶς πο Γοτίμοοπηίπο, 
ΠΟΥ αΠΥ οἴμοι σοοά λίπος. Ν Ἡγ. ενοπ να]οαΥ σαΐης 
γοςοσηΙΙοπ - τς αοπἰενοπιοηῖς οπ]ν νηεν Εοτίαπα 

Ἰ. εὐδοκιμεῖ ΓΗ : ἐπαινεῖν δοκεῖ ΙΒΜ. Εώπυμεῦ ΞΟΠΗΥ. 
δ οὐκ ἦλθε] οὐ προῆλθε «αδαα. 



Ῥιο ΟΗΒΥΡΟΝΤΟΝΜ 

δὲ ἀφεθείη µόνη, λόγος ἐστὶ καλοῦ πράγµατος 
ἄπρακτος. αὕτη (πολεμούντων μέν ἐστι νίκη καὶ 
εἰρήνην ἀγόντων ὁὀμόνοια καὶ γαμούντων εὔνοια καὶ 
ἐρώντων ἡδονὴ καὶ ὅλως ἡ ἐπὶ παντί τῳ' γιγνο- 
µένῳ εὐπραγία. 

Γῆν ὅταν καταλίπη τύχη, τότε καὶ σείεται καὶ 
τρέμει καὶ τὰ ἐπ᾽ αὐτῆς καλὰ διαρριπτεῖ: καὶ τοῦτο 
γῆς νόσηµα, μὴ παρούσης τύχης. ὡς γὰρ' ναῦς 
εἰκῇ φέρεται καὶ ταχὺ βυθίζεται, κυβερνήτου στερο- 
µένη, καὶ ὡς τείχη κατέπεσε θεμελίων πονησάντων, 
οὕτω πόλις εἰς φθορὰν ὅλη χωρεῖ σπάνει τύχης. 
᾿Αθῆναί ποτε τοῖς ῥήτορσιν, ἠδικήθησαν' καὶ ἤγετο 
Δημοσθένης, οὐκέτι τῆς τύχης. ἐπισκοπούσης, τὰς 
᾿Αθήνας. ἐμοὶ δὲ δοκεῖ καὶ οὐρανὸς τύχην ἔχειν, 
ὁπόταν' αἰθρίαν ἔχη, μὴ σκότος. 
Ορᾶν δὲ χρὴ καὶ τὸ εὐμήχανον αὐτῆς. ἤδη γοῦν 

τις ἐκπεσὼν γεὼς ἐν πελάγει εὐπόρησε τοῦ ζῆν, 
ἐλθούσης τύχης. ἄξιον δὲ εἰπεῖν καὶ τὸ συμβὰν 
ἀπὸ τῆς τύχης ᾿Απελλῇ τῷ ζωγράφῳ. ὡς γὰρ 
λόγος, ἵππον οὐχὶ ἐξ ἐργασίας ἀλλὰ ἐκ πολέμου 
ἐποίει: ὑψηλὸς ᾖ ἦν τῷ αὐχένι καὶ ἐπανεστὼς καὶ τὰ 
ὧτα ὄρθιος καὶ δριμὺς τὰς ὄψεις, ὡς ἐκ πολέμου 
παρών, τὸν ἐκ τοῦ δρόµου θυμὸν ἐν ταῖς ὄψεσιν 
ἔχων, οἱ δὲ πόδες ὑπεφέροντο ἐν τῷ ἀέρι, μικρὰ 

1 τῳ Βα]]ν : τῷ. Ἐ διαρριπτεῖ: καὶ] διαρριπτεῖται' Ἠεϊςκοα. 
5 τοῦτο γῆς . . . τύχης ἀε]εῖεᾷ ὮΥ ναπ Ηετγψετάεῃ. 
4 ὡς γὰρ Βιάό, ὡς δὲ ὙΝ Παπιονν]7 : ὥσπερ. 

μμ ής » / " .ἲ ας ος .ο/ 
τοῖς ῥήτορσιν ἠδικήθησαν (73ββ5, εἰς ῥήτορας ἠδίκησαν Επι- 

Ῥογ]μ5: εἰς ῥήτορας ἠδικήθησαν. 
8 ὁπόταν 1)ΙπάοτΕ: ὁπότε ἂν. 
7 ὑπεφέροντο ΑΤΠΙΠΙ: ἐπεφέροντο ΟΥ ἀνεφέροντο. ρ ρ ρ 

5 

α ΤποισἩ ἴπε εχὶ ἵ5 οοτταρῖ, ἴλο α)]αδίοη 8εεπ]5 Το ΤΕΓΕΥ 
ἰο νο Πατρα]ας αΠαϊν.  Ῥεγεταὶ Λἰπεπίαπ Ῥο]μσοίαῃς Ὕνετε 
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ΤΗΕ, 9ΙΧΤΥ-ΤΗΙΗΑΡ ΡΙ50Ο ΕΒΡΗ, 

5 Ῥτεοσεπὸς οἩ ἴπε οἴμοι Ἰαπά, 1 να]οις 5ποι]ά 
ϱε Ιεξί το 1ἱ5ε[{Ε 1 ἴς Ίαδί α ννοτὰ, ρτοάιοᾶνε οἳ πο 
πΟΡΙε αοἴίοη. ἴπ ἴἶπιο οἱ ναν Εοτίαπε πηθαηΠς νΙοἴΟΥΥ ; 
ἵπ πε οἱ Ῥεασε, εοποοτά: αἲ α πιαπτίασςε, σοοάν]: 
νηἴ] Ίονενς, επ]ογπιοπί---ἴπ 5Ποτί, 5αοςεςς {Π εαοὮ απ 
ενετγ απάετίακίηρ. 

Ἰγῃεηπ Ἐοτίαπο ἀεδετίς α Ἰαπά. ἴπει ἐπαῦ Ἰαπά ἰς 
«Πακεπ απᾶ ἴτεπιρ]ος απά ἴο5δες ἴ]μο Ἰονε]γ ἰπίπσς 
απροηπ 1 ἵπ αἰἱ ἀἰτεσίίοπς---επῖς ἴοο α ἀϊδεαςε οἳ {πε 
εατίῖῃ, Εοτίαπε ποῦ Ρεΐπς Ῥγεςοπί. Αραΐη, α5 α 5Πἱρ 
πΊογνες αἴπη]εςς]γ απά {οαπάατς ααἰοκ]γ πὝπεπ ἀερτίνεά 
οἳ α Ρἱ]οἳ, οἳ ας {ογΠοαῖοπς ογαππΡ]ε ν]εη {οαπᾶα- 
Ποης αγε ἆαπιασες, 5ο α οἵἵγ σοε5 ἴο αἴίετ ταῖῃ ΓοΥ 
Ιαοὶς οἳ Εοτίαπε. Αἴλεπς γα οποο ντοηπσαεά ὮΥ Τῖς 
ογαῖους απ Ὦεπιοδίπεηπες γγας Πα]οᾶᾷ ἴο ρτίδοη.Ι αἰὶ 
Ῥεσαιιςο Γογζαπε πο Ιοπς6γ Ίνας γγαϊοβίης ονον ΑἴΠεης. 
Ραΐ, πιεϊηίη]ςς, ενεη ἴῃε 5ΙΚΥ Ἰας Βοτίαπε, πε 1ξ ας 
οἶεαν ν/θαϊμεν ἱηπςείεαά οἱ ἆαικηαςς. 

Ῥιί οπε 5Ποι]ά οοηβίἆεν αἷςεο ἴπαο τεςοιγοςέα]παςς 
οξ ἴπε σοᾷἆςσ»». Γον εχαπηρ]ε, ἴπετε Πάνο Ῥεομ Έπιες 
ΝΊΕΠ α Παπ ΠΟ Ἰαςά {α]]επ ονεγροατά {Τοπι α 5Πἱρ αἲ 
«εα ας αΏ]ε ἴο 5ανθ Πῖς Πε Ώοασαιςα Εοτίάπε οϱαπης 
ἴο Πἱ5 αἷά. Μογεονετ, ψ]ιαῖ Παρρεπεά ἴο Αρε]]ος Ίο 
ραϊπίεν Ῥεσαιςσο οἳ Εοτίιπε ἀεδετνες τεσοιΕιρ.” 
Ῥου, α5 ἴλε 5ἴουγ σοε5, Πε γγας ραϊηζίης α Ἠουςε-- ποῦ 
α ΊΥΟΥἷΚ-Πουςε Ριἱ α ν/αγ-ουςθ. Π5 ποο]ς ἵγας Πἱσῃ απά 
αγοΠΏεά, ἐς εανς εγεοῖ, 5 ογος ΠετοςἙ. Ἰ]κο οπε οοπ]ο 
ποῖ Έγοπι Ἱγοτ]ς Ραΐ ἔτοπι νναν, να το ορίτῖς ο ἴμε 
οματρο ἵπ ἴπεῖγ οἶαπος, απιά Τῖς Γοεῦ Ὕγεγε τδίπς ἵπ τε 

5ιςρεσοίζεᾷ οἳ επιρεΣΣ]εππεπί απὰ Ὠεπιοδίμεπες Ίνας ενεπ 
Ιοάρεα ἵπ ρτῖδοη. 

3 ΑΡε]]ες Ποιγῖδμεαᾶ 1π ἴμε πιο οϐ ΡΠΙΗρ απά ΑΙεχαπάεν, 
Η]ς {απιε αδ α ραϊπζεν ννας 5ΠςἩ ἴλπαῖ πιαΏΥ δἰοτίες παϊπετεὰ 
αροαῖ Πῖ5 παπιε: Ὠπς ρατισπ]αν 5ἵουγ 15 τεοοτᾶεὰ αἰἱ5δο Ὦ} 
Φοχίις Επρίγίοιις, Ολη [σιρς ο η γΙιοπίαπι 1. 398. 

ῶτ 
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ΡΙο ΟΗΠΒΥΡΟΣΤΟΜ 

ψαύοντες ἀνὰ µέρος τῆς γῆς. καὶ ὁ ἡνίοχος ἐκράτει 
τοῦ χαλινοῦ, τὸ πολεμικὸν σάλευµα τοῦ ἵππου ἀπὸ 
ῥυτῆρος ἄγχων. ἅπαντα δὲ ἐχούσης τῆς εἰκόνος 
ἐοικότα ἔλειπεν ἀφροῦ χρῶμα, οἷον ἂν 'γένοιτο 
μιγέντος αἵματος καὶ ὑγροῦ κατὰ συνεχῆ μῖξιν, 
διώκοντος μὲν τοῦ άσθματος τὸ ὑγρὸν τῶν στο- 
µάτων, ἀφρίζοντος δὲ τῇ κοπῇ τοῦ πνεύματος, αἷμα 
δὲ ἐπιρραινούσης τῷ ἀφρῷ τῆς ἐκ τοῦ χαλινοῦ 
ὕβρεως. οὐ δὴ εὐπόρει γράφειν ἵππου ἀφρὸν 
κεκµηκότος ἐν ̓ἀγῶνι. ἀπορῶν δὲ ἐπὶ πλέον, τέλος 
ἀπαλγήσας ἐνέσεισε περὶ τοὺς χαλινοὺς τῇ γραφῇ 
τὴν σπογγιάν. πολλὰ δὲ αὗὕτη ἔχουσα χρώματα 
ἐοικότα ἀφρῷ ἡμαγμένῳ ἐφήρμοσε τῇ γραφῇ" τὸ 
χρῶμα. ᾽Απελλῆς δὲ ἰδὼν ἐ ἐχάρη τῷ ἐν ̓ ἀπογνώσει 
τύχης ἔργῳ καὶ ἐτέλεσεν οὐ διὰ τῆς τέχνης, ἀλλὰ 
διὰ τῆς τύχης τὴν γραφήν. 

Γή δὲ ἄλλο 'Πρακλέα µέγιστον ἐποίησεν; ἀλλὰ 
Δ λ / ”/ ” Ν Δ - 1ο / 

γὰρ καὶ λέοντα ἄγξας ἔπνιξε καὶ πτηνὰ ζῷα ἐδίωξε 
τοῦ ἀέρος, καὶ τοῦ ἔλους τὴν ὕδραν ἀφείλετο, 

/ ] ο Ν / Ν ε] α) / συντρίψας αὐτῆς τὰς κεφαλάς, καὶ οὐκ ἐφόβησεν 
.) λ ε Δ Δ 2 1 / » Δ Ν . Ν 

αὐτὸν ὁ περὶ τὸν ᾿Ερύμανθον κάπρος, ἀλλὰ καὶ ἐπὶ 
τὴν ἑσπέραν ἦλθε καὶ τοῦ ἐκεῖ φυτοῦ τὸν καρπὸν 
2 { / νν Ν / 2 / 9 ἐκόμισε.  ηἠρυόνου δὲ τὰς βόας ἀφείλετο καλὰς 
οὔσας, καὶ Διομήδη τὸν Όρᾶκα ἐνουθέτησεν ἵπποις 
σῖτον διδόναι, μὴ ἀνθρώπους, ἐσθίειν, τάς τε ᾿Αμα- 
ζόνας, ὅτι εἷεν (γυναῖκες, ἤλεγξεν. ἅπαντα δὲ 
ταῦτα ἔπραττεν ἑπομένης αὐτῷ τύχης. 

1 τῇ γραφῇ Ηεῖδκε: τῆς γραφής, 

3 ο απο πας Ἠετε Πδίεὰ ης ος ἴλα ..... ον ος Ἡ 
ος Ἠετασ]ε». ΤΠε τοπιαϊπ]πς {οαν Ψετε ἴμε οαρίιτο οΕ ἴ]ια 
ΟετγπεαΠ Ἠϊπά, ἴπε ε]εαπΙπρ ος ἴπε ΑρεαΠ δἴαρ]ες, ἴ]ε ναη- 
αἰδηῖηρ οΕ Βνο Ογεία Ῥι]], απά ἴπο ἴΠπεβίι οἱ (61 Ῥεγις. 
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ΤΗΕ 9ΙΧΤΥ-ΤΗΙΗΡ ΡΙΘΟΟΟΒΡΕ 

αἲγ, ζοιολίπο ἴπο στοιιιά Πσ]ί]γ οπο αβίου ἴ]ο οἴῃμον. 
Μογθονογ. ο. ἀτίνεν Παά α Επι σἨῇ οἩ ἴῃμο τείης, 
ἴπτοιίμπο ἴ]ο πιαγίῖα]. σα]]ορ οἱ ἴπε Ἠογ5ο ἵπ πηῖά- 
οἈχθογ. Επί Ὀποισ] ἴπε ρἰοίατο λα ενονγ{µίηο ἵγας 
ἴο 6, ἴπετο ννας Ἰασίπο α οοἼοιν νηογοννἴ] {ο ἀερίοί 
Εγοῖ]ι τη ας ἰογο νγοι]ά Ὄο «οι Ῥ]ουςά απιά ςα]να 
Ἠανο πιίχεά ἵπ οοηδίαπῖ πίεγπηϊησ]πσ, ἴηο ραπίπο 
Ῥνεαί] ἀτ]νίπο Ῥε[οτο 1 ἴλο πποϊςίιτο οἱ ἴα Ηρς απ 
Γογππίπο ΕγοῖἩ Ῥοσσαςο οἳ Ἰαβουγεά Ῥγοαμίπιο, νηῖ]ο 
ἴπα ογαε] Ρε 5ραϊϊογοά Ῥ]ουά προπ ἴμο βοῖ], 90, 
ἴπεπ, Αρο]]ος Κπευν ποῖῦ Ἰουγ {ο τορτεδεπῖ {τομ οἳ α 
Ἠογςα υγεατ]οᾶ ἵπ αοἴοπ. Βιαΐζ αξ Ἰ6 ννας ΠΙΟΥΘ απά 
πἹοτς ρογρ]οχος, ΗΠαΙΙΥ ἵπ α 4 οἳ ἀεερεταίίοη Ίο 
παγ]εᾷ Πὶς 6«ροποε αἲ ἴπο ραϊηίίπο, οἰγκίπο Τζ πθαγ 
ἴμα Ρἱἱ. Εις ἴο 6ροπσο, οοηζαἰπίιο ας Τζ αἱά ΠΙΔΗΥ 
οο]οισς, νΏ]ο]ι νηεπ ἴακοπ {οσείμου γοσρπηβ]εὰ ρ]οσᾶν 
{Γ.ΟΙΠ. Πιτεςα Τῖς οοἱοιί ἴο υπ. ῥρωπήπο,  Απά αἲ Πιο 
εἰσῃπί Αρε]]ος να. ἀε]σμίοά Ὦγν νπαῖ Εογίαπο Ἰαὰ 
ἁοσοοπαρ]Ισῃοά ἵπ Πῖς πιοπησηὲ οἱ ἀαδραῖν απά Ππίσῃοά 
Πὶς ραϊπίπς, ποῦ τουσ] Ες ατὶ, αἱ πτοισ] πε αἰὰ 
οἱ Εοτίαπο. 

Ἀσαϊη, ναί εἶδε ννας 1 ἴπαῖ πιαάο ἨΗοτασ]ες πιοςί 
πηὶσηίγ 5 ΥΝΊΥ. ιο ποῖ οπΙγ ἰνοῦ]εά απά οἸο]κεᾶ Το 
ἀεαῖ] α οι, Ῥιγςαεᾷ νήπσεά ογεαίατες οἱ ἴ]πε αἲγ, 
ε]εοῖεᾷ ἴ]ο ἨΗγάτα {ποιι ἴ]ο «ναπρ, ογαςηίπο 15 
Ἠεαςς, απ τεβαςας ο ϱε βΙσ]ίεπεςά Υ ἴ]ε Ῥοαν νΥμίο] 
Παιπίςοά Ἠτγπιαπίμας: Ἠο ονοπ Ιοάγπογος ἴο ἴ]ια 
Ὑ/οςί απἀ Ῥογο ανναγ ἴ]ο Εγαἰτ ος ἴ]λο τος νΥΠῖοὮ σγονν 
ἴπενο. Ἀποτεονοαν, ἠε οαγγιοά οῇ ἴπο οαξῖ]ο οἱ (αογ- 

γοΠ65. Άπο απίπια]ς ἴΠαϊ Τον. Ἰεγο, αἀπιοπίσμεά 
Ῥιοπιεᾶες ἴ]ο Τηνασίαπ Το σἶνο Ἠὶς Ἀογδες ογαΐπ, ποῖ 
ΠΠΕΗ, ἴο οαῖ, απά ῥρτονοά ἴπε Απιαζοης Το Ῥο ππογο 

ΨΝΟΠΠεΕΠ.Ι Βιαΐί αἲἱ ἴηεςο οχριοῖῖς Ἰε ννας αΡρ]ο ἴο 
ΔΟΟΟΠΙΡΗΞΗ Ῥοσσιιςο Εογίαπο αἴϊοπαάσα Ἠήπῃ. 
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ΡΙΟ 6ΗΠΒΥΡΟΡΤΟΜ 

Ἔλχει δ᾽ οὐ κακῶς οὐδὲ τὰ τῶν παλαιῶν αἰνίγ- 
µατα περὶ αὐτήν. οἱ μὲν γὰρ ἐπὶ ξυροῦ ἔστησαν 
αὐτήν, οἱ δὲ ἐπὶ σφαίρας, οἱ δὲ πηδάλιον ἔδωκαν 
κρατεῖν' οἱ δὲ τὰ κρείττω γράφοντες τὸ τῆς ᾿Αμαλ- 
θείας ἔδοσαν κέρας πλῆρες καὶ βρύον ταῖς ὥραις, 
ὃ ἐν µάχῃ “Ἡρακλῆς ᾿Αχελῴου ἀπέρρηξεν. τὸ μὲν 
οὖν ξυρὸν τὸ ἀπότομον τῆς εὐτυχίας μηνύει" ἡ δὲ 
σφαῖρα ὅτι εὔκολος ἡ μεταβολὴ αὐτῆς ἐστιν' ἐν 
κινήσει γὰρ τυγχάνει πάντοτε ὂν τὸ θεῖον. τὸ δὲ 
πηδάλιον δηλοῖ ὅτι κυβερνᾶ τὸν τῶν. ἀνθρώπων βίον 
ἡ τύχη. τὸ δὲ τῆς ᾽Αμαλθείας κέρας μηνύει τὴν 
τῶν ἀγαθῶν δόσιν τε καὶ εὐδαιμονίαν. μὴ ὀνομά- 
ζωμεν οὖν κακήν τινα τύχην' οὐδὲ γὰρ τὴν ἀρετὴν 
λέγει τις εἶναι κακὴν οὐδὲ τὸ ἀγαθὸν κακὀν. 

1 Τμο (τεεκς δε ἴμο νονᾷ αεπἰφπιαία ἴο ἀεποῖε ἴλπαί 
ΝΠΙσ]Ι νας ποῖ Ρ]αϊπ]γ δίαῖεὰ Ῥιί ταῖλετ Πἰπίεά. 

3 Γηε '' τασογ’5 εἆρε ”” ἴο ἀεποῖε βπε Ῥα]αποο ἶ5 α Άριτε 
αξ οἱά α5 Ἠοπιε: οξ. ΠΙίαᾶ 10. 119. 

ὃ ΑοσοτάΊηρ ἴο Αρομοάοτας. Π{θμοίλεσα 9. Ἱ. ὄ. Ἠετασ]ες 
(ορ! η ἴπε τῖνεγ-ροὰ Αολε]οίς {οτ ἴπε παπα οἱ ΠΏεϊαπείτα. 
ἨΗανῖπο Ώτοκεπ οϐ οπε οϐ ἴπε Ἠοτπς ο8 Αολε]οῖῖς, Ὢπο ἴοο]κ 
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ΤΗΕ ΘΙΧΤΥ-ΤΗΙΑΡ ΡΙΡΟΟΙΒΡΕ, 

Ἀποτεονεν, ἴμο τ]άά]αες 1 οἱ ἴμο αποϊεπίς ἵπ είν 
γορτεδεπίαἰῖοης οἱ Ἠογίαπε αγε πο νηζποαϊ ποτ. 
Εοχ Ιπςίαπος, 80Π16 Ἠανο Ρ]ασεά Πογ οἨ α ταζονς εἆσε.” 
οἴπενς οη α «ρηετο, οἴπεις Ἠανο οἴνειπ Πεν α ταάἆ αν 
{ο νε], νυπ]]ε ἴλοςε νο ἀερίοῖ Πεν πιοςί εβοοΙνο]ν 
Ἱανε οἵνει Ἠεν ἴ]ο Ἠουπ οἱ Απιαζηιεία, Επ] ἴο ονει- 
Πονίπσ ΠΕ πε Εγαῖίς οἱ ἴμε «6αδοής. ἴ]λο Που ΥΥΠίοῃ 
Ἠετασ]ος ἵπ Ῥαΐιε Ὄνοκα οϐ ἔγοπι Αολοιοῖς.  ἈΧονν 
ἴπε ταζον)ς εἄσε Ῥεϊοκεης ἴμε αργαρίποςς νι ν]ο]ι 
σοοᾷ {οτίαπε «Ἠαπσες; ἴἶο «ΡΠετε, ἰπαῖ «παπσο ο 
{οτίαπε {5 6α5γ. {ου ἴπε αῑνίπε ῬονοΥ ἶς. ἵπ {αοῖ. ενεΥ 
Ίη πιοίῖοΠ: ἔμο ταάἆεν Ἱπάϊσαίος ἰπαί Εοτίαπο ἀῑτασίς 
ἴπο {ο οἱ Ίπεπ: απά ἴμο Ἠοτῃ οἱ Απιαιζμοία οα]]ς 
αἴτεπΙοπ Το ἴμε οἰνίπσ ο[σοοςᾷ λίπος απιά Ρτοδροτ!{γ. 
1,εἴ ας ποῖ. ἴπεῃ., οα]] απγ Εογίαπο εν]: ἔογ οπο ἄοες 
ποῖ δαγ ἴλπαί νίγίαε ἰς ον!]. οΥ ἴΠπαῖ σοοᾶπεςς ἶ5 ονΙ]. 

ἴπε ἔουπι οἱ α Ῥι]], ἨΗετασ]ες τεδίογεᾶ 1 το Ἠϊπι 1Π οχζμαηρε 
{ον ἴπε Που οἳ Απια]ίμεῖα, ἀαισηΏίετ οἩ ἨΠαεπιοπίτις, ὙΥΠΙσ] 
Ἰαὰ ἴπε Ῥούγε" οἱ ῬεδίονΊπς αριπάαπί ἔοοᾷ απά ἁτ]π]ς ἵπ 
ΠΦΥΥΕΥ {ο ἴλε Ῥταγετ ο Ἠϊπι νο Ῥοβδεδδεᾶ 1. Βορποσ]ες 
ἀεδογῖρες Ῥγίεβγ Ῥι{ νιν]ά]ν ἴε εποοιιηίεν να Αολε]οίϊς ἵπ 
Πὶς Ίγαο]ήπίαε (604-090). 
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ΤΗΕ 5ΙΧΤΥ.ΕΟῦΌΕΤΗ ΡΙΦΟΟΤΕΡΕ : 
ΟΝ ΕΟΕΤΟΝΕ. (1) 

Ἔητς Ιαπάαοπ οἳ ἴπε σοάἆεςς Εοτίπε, ἴποισἩ Ἰοηβες Παπ 
ἴπε {οτεροίηρ, ἶ5 Πατα]γ οἩἨ α ΠΙΡἨεΥ Ἰενε]. Απ να ἀοΡί- 
Ἰο55 οοττεοῖ ἵπ ἀεηγΊηρ 1ξ α Ῥίασς απποης ἴπε σεηιῖπο ννοτ]κ5 
ος Ὠϊο. Τπετε 15 α πιοποίογ Ίπ 15 Ρηταδίης νΥΠ]σο οπε ννοι]α 
ρε τε]ιοϊαπί {ο αδξοσῖαίε ντ Ἠῖπα, απ αἱξο α οοτίαϊῖη ΙπάΙΤΟΥ- 
επος ἴουγατα Πἰαΐας. Ὀιϊ πιοτο οῬ]εσοπαβ]ε 5111 15 α ἰεάῖοιις 
Ραταᾶε οἱ ετιάῖοῃ, ταπρ]ηρ αἱ] ἴπε νναν (γοπι ἴῆλε 6ΟΠΙΠΙΟΠ- 
Ῥ]αοες οϐ πιγίΏ απ Πἱςίοτγ ἴο Ρροϊηπίς 5ο οΏσοιτο ἐΠαῖ οπο ἵς 
ἱεπιρίεά ἴο αδογῖρο ἴοπι ἴο ἴ]ο {ογίῖ]ε Ἱπιασίπαίίοη ο ἴ]εα 
απἰμοτ. Ύλας 1 Πῖς Ῥιγροςο ἴο ονεγανο να Ἠὶς Ἱεανηίης α 
Ίε55 εγιιά]τε οοππραἩΥ 2 

Ἰλπεγα ν-ας Πὶς αἀάναξδς ἀε]νετεά 2 [π ξξ 19-17 Ἰε ἵγασος 
ἴπε αποεδίτγ οἳ Πῖς Πεατετς ἴο Ἀίπεης ρία Ἠλβροεα. Πῖς5 
ασσοαπὲ 5οαπᾶς α Ρἱἱ Γαποῖβα] απά ἴπε ἰνοίο]ά ππῖργαΓίοι 
{τοπι Αίπεπς ἶ5 ποῖ {οιπὰ εἰδεν]ενο Ιπ (αγεε]ς ἰγταάΙίῖοη, 5ο 
ἴπαῖ 1Ε 15 Ἱπιροςς]ρ]ε ἴο Ι4 επ (γ ννῃ οεγίαϊπἰγ ἴμο Ῥεορ]α ἴο 
νηοπῃ ης 15 5Ρεα]κϊπρ. ΠἨονενεγ. Ὀἴταβρο (0. 946) τεροτῖς ἰμαῖ, 
αξία ἴπε οτΊρ]πα] εεἴ]εππεπί οἱ Χαρ]ος Ὦγ οΙσεπς οἳ ο ππιαο, 
αααΙοπα] 5εἴ]ενς Ιαΐεν οα1πε ἔτοπι Αἰπεῃπς. Ειίπεγιποτο, α 
Ἀδαρο[μίαπ οοἵπ ο αροιῖ ἴπε ππ]άα]ε οἳ ἴπε ΕΙ οεπίιτγ Β.ο. 
ἀερίοῖς Ῥα]]ας νγεατῖπΡ απ οἰ]νο οτοἵ/Π. απᾶ αἲ 5οπιθ ἴἶπιε οἨ 
οἴἵμετ ἴο Παπ]ο ῬΠα]εγοη οα1πΠε ἴο Ῥε αβςοσϊαϊεα γη ΧΝαρ]οες. 
ΕἸπα]]γ. ἴπο οοπιρῃπιεπίανν τεππατκς τεραγάϊπρ ἴπε οἰίγ 1π 
ΝΠΙΟὮ Πε αἀάτεδς τνας Ῥεϊπρ ἀε]νετεᾷ 5εεπι ἴο Πί ἈΝαρ]ες 
Ῥεϊίεν ἴπαη απγ οἴπεν ἸκεΙγ ῬοςδβϊρΠϊγ. ΤΠ πιὶση!ί 56ΘΠΙ 
ΣΙΤΡΤΙ5ΙΠΡ, Πονενοτ, ἰπαί ἴπε Χαρ]ες οἱ ἴπε βηςί οεπίιγ ος 
ος ετα 5ποι]ά 51] πει πε ΠΙΕΠΙΟΥΥ οϐ Αἰμοπίαηπ οοΠ- 
πρι οης Το 15 ρατεπί 5ἰοσκ. Ῥος5ίρ]ν οι Ὠϊδοοιιγδε νγας 
αἀάτεξςεᾷ ἴο α »ε]εοί στοιρ οἳ Νθαρομίαῃς, νο. Πονεγετ 
απ]π[ς]Πρεπ!]γ. 5ἴτονε ἴο Κεερ αἰίνε ἰγαά]ῖοπς οϐ απο]επί 
ἀαγς. 
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64. ΠΕΡΙ ΤΥΧΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ 

Τὰ γιγνόµενα παρὰ τῶν ἀνθρώπων εἰς τὴν τύχην 
ἐγκλήματα μέγιστα ἂν ἔγωγε θείην ὑπὲρ αὐτῆς 
ἐγκώμια. τὰς γοῦν ἀδήλους τῶν πραγμάτων μετα- 
βολὰς εἰς ταύτην ἀναφέρουσι, καὶ οἷς ἀπὸ γνώμης 
ἐπιχειρήσαντες διήµαρτον, τούτων ἀφηρῆσθαι νο- 
µίζουσιν ὑπὸ' τῆς τύχης, ὡς πάντα περιποιεῖν, εἰ 
θελήσαι, δυναµένης. ἀκούσαις δ᾽ ἂν αἰτιωμένων 
αὐτὴν καὶ γεωργῶν καὶ ἐμπόρων καὶ πλουσίων ἐπὶ 
τοῖς χρήµασι καὶ καλῶν ἐπὶ τοῖς σώμµασι καὶ 
Πανθείας ἐπὶ τῷ ἀνδρὶ καὶ Ἠροίσου ἐπὶ τῷ παιδὶ 

ν.9 / ς / Ν / ς καὶ ᾿Αστυάγους ἠττηθέντος καὶ [λολυκράτους έα- 
λωκότος. καὶ Ἱ[έρσαι δὲ ἐμέμφοντο τὴν τύχην 
μετὰ τὴν Ἰύρου σφαγὴν καὶ Μακεδόνες μετὰ τὴν 
᾿Αλεξάνδρου τελευτήν. 
"Ἠδη δέ τινα καὶ τῶν ἰδίων παθῶν τῇ τύχη 

προφέρουσιν, ἡ Ὑ]ήδεια τὸν ἔρωτα, ὁ Μίδας τὴν 

1 ὑπὸ Πεϊδικε: ἀπὸ. 

1 Ῥαπίμεία, νο οἳ Αρνγαάαίας, Κκῑπδ οἳ Θμδα., γ/α5 ἴα]κεη 
οαρΏίνε ϱν Ουτις. ΤἨηνοιρ Πεν εβοτίς ΑΡγαδαϊας αοοερίοὰ 
εετνῖοε να Ογτας απ ἵνας δ]αΐπ Πρηίϊπς {ος Ἠἶπα,. Ῥαπίμεῖα, 
σοπηπη]τεὰ δμ]οῖᾶάε αἲ Πὶς ρτανε. Ἀεπορποπ ἀενοῖες ππιιο] 
5ρασε ἴο ἴπε ἴα]ε ἵπ Πὶς (ψγοραεαεία Ῥαϊ Πε {αῑ] ἴο ποῖε αΠγ- 
ν/ Άετε Ὠιαί Ῥαπίπεία Ῥιαππεά Εοτίαπε, 

5 Ἠαγπεςα ἵπ α. ἀτοαπα, (τουδις ναϊπ]γ [ες Το 5ανο Ἠῖς 50Π 
Αἰγ5: ο. Πετοάοῖας 1. ὁ4-95, 
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ΤΗΕ ΡΙΧΕΓΥ-ΕΟΟΌΕΤΗ ΡΙΡΟΟΟΒΟΕ: 

ΟΝ ΕΟΚΤΟΝΕ. (11) 

ΤΠΕ «μανοες νε πιει Ίαν ἴο ἴπο αοοοαπῖ οἳ 
Ἐοτίαπε 1 νγοι]ά οοπρίάεν το ο Πίσῃεςι οπεοπῖα ἵπ 

πετ {ανοιν. ον εχαπηρ]α, ἴῃο Ιπςογαίαβ]ο ντοϊςςιζαἆες 
π Ελεῖγ αΠαϊτς Τογ αςοτ]ρο ἴο Ἀοτ, απᾶ νποπενον ἴπου 
απν]ςε]γ 5ο ἰπεῖν Παπάς Το οργίαϊη ρτο]οοῖς απ πιοεῖ 
να Γαϊ]ατε ἴμεν Ἱπιασίπο ἴΠεγ Ἰανε Ῥεεπ τοῦροά οϐ 
ἴλείγ ραγροςες Ὦγ Ἰ6υ, «ἴποἙ, ἵπ ἔλοῖγ ορΙπίοΠ., 5ο οοι]ά 
4ο απγ απά ενουγ ἰΠπίπο 1/ 5ο οπἱν νγοι]ά. Ασαΐη, γοιι 
πιαγ Ἠθαν ΓαγΠηΘΥς, «Πρροτς, απά πιεῃ ο νεα Ῥ]απι- 
ἴπο Ίου {ου ἐλοαίν Ίος οἳ ΠΙΟΠΕΥ., ἀαπαῖες {ον ἴλεῖν ρον- 
«οης. Ῥαηπί]οία {ον πει Παςαπα.ὶ Οτοσςςδας {ου Πῖς 5οΠ.” 
Αξίγασοες {ον Πῖς ἀείοαί[.” απἀ Ῥο]γοταῖος {ου Πΐ5 «αρ- 
{1γο... Ἀπογεονον. ἴμο Ρονείαης Ρ]απιοᾶ Εονίαπε α{ἴογ 
ἴπε εἸαγίησ οἱ Ογνας” ας αἰά ἴλο Μαοθεάοπίαης αξίου 
Αἱαχαπάεν)ς ἀθαί]μ. 

ΕπνίμεγΠΙΟΓΘ, ΠΕΠ ενεπ γαργοασῇ Τογίαπε {ΟΥ 5οπιο 

ος ἰ]αῖνγ οννπ οπιοίοπα] ννοαἰκΠθςςος- “Ἀ[εάσςα {ου Ἠον 

5 ΕἘοατηϊῖης ἰπαῖ Πὶς ἀαισΏίει 15 {αιεὰ ἴο Ώθαγ α 50Π ΝΟ 
]] Ὀτίπρ: γαῖη οἨ Ἠεν {αΐμεν, Αδίγασες ες ἴο ἐπννατί ἰαἶε, 
Ῥαί ἴο πο ανα]. απά Ίε 5 ἀεϊπτοποά Ὦ}γ ἴπαί 5οπ (Οντιδ): 

ο8. Πετοάοῖας 1. 107-190. 
:. Ἔποιρ]ῃ ννανπεᾶ Ὦ)ν 5οοἱδαγοεν», Ῥο]γοταῖαες, ἰνταπί οἳ 

Ξ4ΠΙΟ5, 15 ἴακεπ οαρίῖνε απ ογπο]ῃθᾷ Ὦ} ἴπο Ῥεγδίαπ (Οτοεῖος: 
οΕ. Πετοαοῖις ὃ. 190-195. 

5 Τποισ] νανπαὰ ἵπ α ἀγεαπι, ΟΥγα5 ἶ5 δ]αῖπ Ὁν Τοπιντῖ5, 
ἴπα ποπιαά απεοπ: ο, Πετοᾶσῖας 1. 906-919. 
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2 

ΡΙΟ ΟΗΠΗΒΥΡΟΣΤΟΝΜ 

εὐχήν, ἡ Φαίδρα τὴν διαβολήν, ὁ ᾿Αλκμαίων ὅτι 
ἐπλανᾶτο, ὁ ᾿ΟὈρέστης ὅτι ἐμαίνετο. ἐρῶ δὲ ὑμῖν 
τινα καὶ ἘΚύπριον λόγον, εἰ βούλεσθε. Ίἤνεγκεν ὁ 
παλαιὸς βίος καὶ ἐνδόξους γυναῖκας, “Ῥοδογούνην 
πολεµικήν, Σεμίραμιν βασιλικήν, Σαπφὼ µουσικήν, 
Τιμάνδραν καλήν' οὕτω καὶ ἐν Κύπρῳ Δημώνασσα 
ἐγένετο, πολιτική τε ὁμοῦ γυνὴ καὶ νομοθετική. 
τρεῖς ἔθηκεν αὕτη τοῖς υπρίοις νόµους' τὴν μοι- 
χευθεῖσαν κειραµένην πορνεύεσθαι' θυγάτηρ αὐτῆς 
ἐμοιχεύθη, καὶ τὴν κόµην ἀπεκείρατο κατὰ τὸν 
νόμον καὶ ἐπορνεύετο. τὸν αὑτὸν ἀποκτείναντα 
ἄταφον ῥίπτεσθαι' δεύτερος οὗτος Δημωνάσσης 
γόµος" Τρίτος. ὥστε μὴ ἀποκτεῖναι βοῦν ἀρότριον. 
δυοῖν δὲ αὐτῇ παίδων ἀρρένων ὄντων, ὁ μεν ἐπὶ 
τῷ βοῦν ἀποκτεῖναι ἀπέθανε" τὸν δὲ αὑτὸν ἀπο- 
κτείναντα οὐκ ἔθαψεν. ἡ δὲ τέως μὲν ἐκαρτέρει 
καὶ ἄπαις οὖσα καὶ νομοθετοῦσα, ἰδοῦσα δὲ βοῦν 
ἐπὶ µόσχῳ ἀπολλυμένῳ μυκωμένην καὶ τὴν ἑαυτῆς 
ἐν ἄλλῳ συμφορὰν γνωρίσασα, τήξασα χαλκὸν εἰς 
αὐτὸν ᾖλατο. καὶ ἦν ἐκεῖ πύργος ἀρχαῖος ἀνδρι- 
άντα χάλκεον έχων, χαλκῶ ἐντετηκότα, καὶ πρὸς 
ως τοῦ ἱδρύματος καὶ πρὸς µίµηµα τοῦ 

πο Μεάεα. ἱ ἵπ Πς ἱπαρεᾶγ οἳ ἴπαί Παπῃε, 15 ἀερίσίεᾶ Ὦγ 
Ειτῖρ]άος ας τεδεπ] ἔου ἴπε εν1] τεδι]ῖς οἱ πετ Ῥαδδίοη Του 
ἆαδοπ Ὀιξ νο ποῖ Τεππογςο {οΥ Ἠεν ΟΝΠ πιδάεεᾶ». 

1 ΜΙάας ουνοά Εὶ5 τῖῃ ἴο Ἠὶς Ῥταγεν ἴλαῖ αἰ] ἴπαῖ Ίο πρ]! 
{οπο] 5ποι]ά ἵατῃ 1ο Ρο], 

5 Τηςίσαα οῇ ΜεεΙΙπρ «Ἀαπιο Ῥεσαμδε οἱ παει ραδδίοΠ {ου ου 
εἴορεοπ ἨΗΠρρο]γίις, ῬΠαεάτα αἲ νε σα Ίεανο α [ασε 
ποσα οπ. ἴπαί οα15ο5 Πὶς ἀαα[]ι ἴοο: ο. Πιπριάος᾽ Π1ρ- 
Ροἱη{ ης. 

4 Βοίῃ ΑΙσπιαεοπ απᾶ Ογτορίος ν/οτο ρινδπεᾷ ν ἴμο Εμτ]ος 
{ον πιαἰγ]οἀς. ἴπ Βατρίάες᾽ Γρ/Ισοπεία απο ἔ]ιο Ταγίαηκ 
Ονορίος Ὀαπιος Άρο]ιο ας ἴε απί]οτ οϐ Πῖς οἶππε, 
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ΤΗΕ 9ΙΧΤΥ-ΕΟΟΕΒΤΗ ΡΙ2ΟΟΙ ΒΡΕ, 

Ραςσίοπ.! Μίάας {ου Πὶς Ργαγον. Ρµασάνα {ου Που {α]ςα 
αοοαδαΒίοπ.”. ΑΙοπιαςοἩ {ΓοΥ Πὶς ναπάοετίπσ,. Οτοδίος 
{ου Ἠΐς ππαᾶπεςς. ΕΒιαΐ 1 νν] τε] γοι αἶξο α οδγίαίη 
Ουρτίαπ ἴα]ο 1 γοι ννΙῃ. ΤΠε ἀἆαγς ο οἱ Ρρτοάισεά 
ΝΟΠΙΕΠ ΟΕ ἀἰςποίίον αξ ννο]] αξ πιοπ-- Ἠλοδοσιαπθ τε 
ν/αντίογ,” Βοπηϊταπηϊς ἴλο 4ποσοΠ.ὸ Βαββμο ἴποε Ροεῖΐοςς. 
Ἑϊπαπάτα ἴΠε Ρεααῖγ Ἱς Ιαςί 5ο Ογρτας ἴοο Παά Τῖς 
Ώειποπαξςα.ὃ α ΨΝοππαἩ οἶβίες ἵπ Ροῖ]μ εἴαἴεςπιαπςΠΙρ 
αηά Ίανγ-ρίνίπς. 3]με σανε ἴμε Ῥεορ]ε οἳ ΟγΡρτας ἴ]ο 
Εοοννίπος, προς υ-- ἃ ΝΟΠΙαΠ ο τν οἳ αἀα]ίετγ 
5]λα]] ποτε Ἠαγ Ἰαῖν οι οϐ απά Ῥο α Πατ]οί- Που 
ἀαισῃίον Ῥεσαπιε απ αἀα]ίετοςς, Παά Πεν Παῖν οιἳ οβ’ 
αοσοτᾶίπο ἴο Πο Ίαν, απά Ρτασςοά Πατ]οίγ : ο 
θνεγ οοπαπ]ῖς δμἱοῖάε «Πα11 Ῥο οαδί οαῖ νζποιῖ αγία] 
---ἴΠΐ5 ννας ἴῃο 5εσοοπᾷ Ίαν οἳ Ώεπιοπαδδα: πίτα, α 
Ίαν; Εοτριάά(πο {με 5]αισΏίεγ οἱ α Ρἰοαρῄῃ-οχ. Ο6Ε τα 
νο 8οΗ5 ν/ΠΙοἩ «Ἠο Ἠας. ἴμο οπο πιο Πῖς ἆσαῖῃι {ου 
Πανίπο ο]αϊῃ απ οκ, γΠΙ]ε ἴῃο οἴμον, νΠο 51ου Ἠίπι- 
5ε]{, .. τε[γαϊποςὰ {γοπα Ῥαγγίπο.  Νουν {ου α πιο «Ώε 
ποῖ οΠΙΥ Ῥογο νὮ ΓογΗίαᾶε πο Ίος οἳ Ἠεν ομ]]άγοπ 
Ραΐ αἶξο ρειςενεγεςᾷ ἵπ πον γεσι]αίονς: αἱ Πανίπς 
οΏδεχνεά α οοΥ’ Ἰονΐπς ἵπ 5ογγον” ονεν α- οα νΥίοἩ 
ἵνας ἁγίης, απ Πανίπο γεοοσηϊπεὰ Πεν οννη πηὶς{ογίαπε 
Ιη Τῃμε ο.ς5ε οἱ αποϊΒογ., Γαπιοπαδδα πιε]εὰ Ῥγοησε απά 
Ίοεαραά Ιπῖο ἴμε ππο]ίεη πηαςς.  Απά ἴπετε πςεᾷ Το Ῥε 
αἲ Ὠιαί Ῥίασο απ αποϊεπί ἴονεν Πο]άίπσ α- ΡτοΠπο 
πασςα, απ Ἱπασα επιρεάᾶσά ἵπ Ῥγοηζα, Ροῖμ ἵπ ογάεν 

το Ίπδατε ἴμο ςἰαβίμῖγ οἳ ἴμο οἴαϊίαο απ αἶξο ας α 

ὅ Ῥαιρηίεν οἳ ΝΠμταάαίες [ απά νε ο8 Ὠοπιοϊγίις νίσα- 
ον του Οπή. η. 

5 σοπη]-πιγιΠίσα] απεεπ οἳ Αδδγτία, Εγτεαιεπῖ]γ παπιεὰ α5 
Ῥι]άετ οἳ ἴχε γνα]]5 οἳ Νίπενε]μ οἳ Βαβγ]οῃ. 

Τ Ῥτοραβ]ν ἴμε πηϊδίγεςς οϐ Αἱοαϊρίαᾶες: οξ, Ῥ]αίατο], 
«{Ιαϊθίαάες 99. 

ὃ Νοϊλμίης ἶ5 Κπονπ ο8 1)επποπαδδα οἳ ΟΥΡτιΙ5. 
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Ριὸ ϱΠΠΥΡΟΣΤΟΝΜ 

διηγήματος" ἐπιγραφὴ δὲ ἐπί τινος στήλης πλησίον, 
Δ Δ ” » ΔΝ ’ ε] ώ . / 

σοφὴ μὲν ἤμην, ἀλλὰ πάντ᾽ οὐκ εὐτυχής. 

Φέρε οὖν μὴ ἐρήμην ἡ τύχη ἁλισκέσθω μηδὲ 
φοβώμεθα τὸν τῶν κατηγορούντων θόρυβον. ἴσως 
γὰρ ἄν τι ἡμῖν πρὸς τὸ εἰπεῖν εὖ καὶ αὐτὴ συλλάβοι.' 
δοκοῦσιν οἱ τεχνῖται πρῶτον" τῷ τρόπῳ τῆς κατα- 
σκευῆς τὴν δύναμιν αὐτῆς δεδηλωκέναι. πρῶτον 
μὲν γὰρ ἕστηκεν ἑτοίμη πρὸς τὰ έργα, εἶτα τῇ μὲν 
δεξιᾷ χειρὶ πηδάλιον κατέχει, καί, ὡς ἂν' εἴποι τις, 
ναυτίλλεται. τί δὲ ἄρα τοῦτο ἦν; πότερον ὡς 
µάλιστα τῶν πλεόντων τῆς τύχης δεοµένων, ἢ διότι 
τὸν βίον ἡμῶν ὥς τινα μεγάλην ναῦν κυβερνᾷ καὶ 
πάντας σῴζει τοὺς ἐμπλέοντας; ᾿)Ασσυρίους µέχρι 
τῆς Ὑαρδαναπάλου τρυφῆς, Ἀ]ήδους µέχρι τῆς 
Κύρου τροφῆς, Ι]έρσας µέχρι τῆς διαβάσεως, 
᾿Αθηναίους µέχρι τῆς ἁλώσεως, Ἀροῖσον µέχρι 
Σόλωνος; 

ω δα / λ α . λ 2 / 

ἦν Οἰδίπους τὸ πρῶτον εὐτυχὴς ἀνήρ. 

ἡ τύχη γὰρ αὐτῶ τὸ μηδὲν παθεῖν περιποιουμένη' 
τὸ ἀγνοεῖν ἔδωκεν, ὅπερ ὅμοιον ἦν τῷ μὴ παθεῖν. 
εἶτα ἅμα τῆς εὐτυχίας ἐπαύσατο καὶ τοῦ γιγνώ- 
σκειν ἠρξατο. ἐγὼ δὲ καὶ τὴν ἐκείνου πήρωσιν 
εὐτυχίαν καλῶ. Τέλλος μὲν γὰρ βλεπέτω τοὺς 

ΑΕΙΕΓ συλλάβοι Ατηϊπι 5αδρεςοῖς α Ιασιπα. 
5 πρῶτον ἀε]εῖεᾷ Ὦγ Επιρεγῖ5. 

ὃ ἂν αἀάεὰ Ὦγ. Ἠπαρετίς, 
ὁ τροφῆς] ἀρχῆς ΓΙπάοτΕ. 

περιποιουµένη ῬΗ : περιποιησαµένη [) ΡΜ. 
δ δὲ αἀάεὰ ϱγ Ανπίπι. 

Τέλλος (14541ΏοΟΠ : τέλος ΟΥ πέλλος. 

1 Ναιοξ, Τ.0.Ε., αἲε 9ρ. 124. 
ιο ος 8 ή 5 08, Ο5, 62, ὅ-θ, 

5 
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ΤΗΕ, ΡΙΧΤΥ-ΕΟΟΗΤΗ ΡΙΞΘΟΟῦΒΡΕ 

γαρτεςσεπίαοπ οἱ ἴμα 5ἴοΥΥ: απ ποατ-Ργ οἨ α ἴαρ]εί 
ἴλογε γνας αΏ ΙηπςοτΙρίίοη : 

Ἠιδε γνας 1. γεῖ ἵπ ενετγῃίπσ 1]]-είανγες.! 

Ἠ/α]] ἵπεῃ. 1εί ποῖ Εοτίαπε Ὀο οοπάεπιπαά απ]λεατα. 
απά ]1εῖ τις ποῖ {θαχ ἴῆα οαπποιις οἱ ἔποςο ΥΠο ασσις5α 
μεν. Το Ρετμαρς ενεη 5ῃε Ἠουςε]Γπηϊσ]{ αἷά ας 5ΟΠΠε- 
ναί ἵῃ δρεαίπρ υνε]] ο εν. Ιπ ἴμε βνςξ Ρρ]ασα. ἴ]ε 
αγΕςίς ατα ῬεΠεναά Το Ἠανο γονοα]εᾷ Ίεγ ρούετ ΡΥ 
ἴμα Ὕναγ ἴΠεγ Ἰανο εφιάρρεά ον. Ἐον, ἴο Ῥορίη 
ΜΗ, 5πε σίαπας γεαᾶγ {ον Ἰεν ἵαςκος 5εοοπά]γ. ἴπ 
μεν τισ Παπά 5«Ἠο Πο]άς α ταάᾶςεν απ, αξ οπε πησηί 
ςαγ, 51ε ἰ5 ςαἶῆπο α 5Ηἱρ. Βατ νΏγ, λε, ννας ΕΠὶς ᾖ 
μίας ΤΕ ἵῃ Το Ῥε]ίαξ {λαί ςαἴ]ογς πἹονς ἔπαπ οἴμονς πθεά 

Ῥοτίαης, οὗ γναξ 1ῖ Ῥδσααςδα 5Ἠ6 5ἶαθγς οἱΙΥ Ἰΐνας Ἰ]κα 
κοπιε οτοαῖ «Π{ρ ” απά Ῥγεξεύνες αἲ] οη Ῥοσνά-- ἴ]μεα 

Ακογτίαης απ] ἴ]ε γναπίοῃ Γαχτγ οἳ βαγάαπαρα]ας ὁ: 
Πιο Μεάος ιιπΏ1] ἴἶιο τοανίηπρ οἳ Ογταςς ἴπε τής 
απ] ΤΠεγ ογοςςοᾷ ἴμαο 5εα ἲς Ενα Αἰιοπίαπης απ] 
Ὠναῖγ οαρίανο ὃς Οτουδας απ] ἴ]λο ν]ςῖ οϐ Βο]ο {5 

ΑΤ ἠνςί α Εογίαπαϊςο πΊαΠ ννας Οµδαἱρις.” 

Ὑες, {ον Εοτίαπε, ἱγγίπρ [ο Ῥτονίάε Εγοεάοπι οπι 

εαβεινίπρ, ογαπίεά πα ἵρποχαπος, ΥΠΟ γγας Γαηῖα- 
πιουηί {ο Εγοθάοπα Έγοπι εαβενίηςσ, ΤΠεπ αἲ οπε απ 

Ὠχε 6αππε πια Ἰχο γθασῃες ἴπε επ ος Πὶς σοοᾷ {ογίαπε 
απά Ῥεσαπ το απαεχείαπά. ον ταν ρατῖ Τ οα]] ενειι 
Μὶς Ῥ]πάπθςς σοοᾷ {οτίαπα. Γον 1εί Τοα]]ας Ῥεμο]ά 

3 Το Ίπναάᾶε ὤτεεςς. 
5 Αἲ ἴῃε οἶο5ε οΕ ἴπε Ρε]οροππεδίαῃ λατ. 
6 Όπε οΕ με πιοδί {απποιις ἴα]ος ἵπ Ηετοάᾶοϊιις (1. 99-29). 
1. Ναπσς., 1.0.0. Επτῆρ]ᾶες, {ταρ.. 101. 
ὃ Τη ἴπε Οεαρις ἴνευ ο8 ΞΟΡΠΟΕΙΕΣ. αἲ Πταί 5ε]{-οεοπβαεπί 

απα ΠαΡΡΥ. οἩ Ιεαγπῖηπρ ἴλαί Πε Ίπας δ]αΐπ Ὠὶς {αΐπεν απα 
πιανγ]θᾷ Ἠὶ5 πποίμογ. Οεαἴρις ραῖς οαἳ Πὶ5 εγες: ο. εδρεσῖα]]γ 
γετδες 1969-1985. 
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ΡΙΟ ϱΗΒΥΞΟΡΤΟΝΜ 

παῖδας καὶ Κυδίππη καὶ Αἰόλος καὶ εἴ τις ἄλλος ἦν 
πατὴρ εὐτυχής' Οἰδίπους δὲ ἐκ τῆς πηρώσεως 

αἰσχρὰ κερδανεῖ θεάματα. 

Τῃ δὲ ἑτέρᾳ τῶν χειρῶν ἡ θεὸς καρποὺς ἑτοί- 
µους κατέχει συνειλεγµένους, µηνύουσα τὸ πλῆθος 
τῶν ἀγαθῶν ἅπερ αὐτὴ δίδωσιν. τοῦτο ἦν ἄρα καὶ 
χρυσοῦν γένος καὶ νῆσοι μακάρων τινες, αὐτομάτας 
ἔχουσαι τροφάς, καὶ “Ἡρακλέους κέρας καὶ Ἰυ- 
κλώπων βίος, ὅτι τοῖς πονήσασι τὸν βίον! αὐτο- 
µάτη λοιπὸν ἡ τῶν ἀγαθῶν ἀφθονία παραγίγνεται. 
ῦάνταλος δὲ :ἄρα ἐπὶ γήρως ἀργὸς ἦν": διὰ τοῦτο 
ἄρα μέχρι τῶν χειλῶν ηὐδαιμόνει καὶ τοῖς ὀφθαλ- 
μοῖς μόνον ηὐτύχει: τὰ πάντα δὲ ἐ ἐκεῖνα ἁρπασθέντα 
οἴχεται καὶ λίμνη καὶ καρποὶ καὶ τροφὴ καὶ ποτὸν 
ὑπὸ τῆς τύχης, οὕτω ο. ὡς ὑπὸ πνεύματος. 
᾿Ωνόμασται δὲ ἡ τύχη καὶ πολλοῖς τισιν ἐν ἀν- 

θρώποις ὀνόμασι, τὸ μὲν ἴσον αὐτῆς νέµεσις, τὸ δὲ 
ἄδηλον ἐλπιίς, τὸ δὲ ἀναγκαῖον μοῖρα, τὸ δὲ δίκαιον 

θέµις, πολυώνυµός τις ὡς ἀληθῶς θεὸς καὶ πολύ- 
τροπος. ταύτη ἐπέθεσαν καὶ γεωργοὶ Δήμητρος 
ὄνομα καὶ ποιμένες Πανὸς καὶ ναῦται Λευκοθέας 
καὶ κυβερνῆται Λιοσκόρων. 

1 ΑΕΙεΓ βίον Αγπϊτι ἀε]είες ἐπὶ τῆς δεξιᾶς χειρὸς δεδήλωκεν, 
ὡς. 

3 ΤῬάνταλος . . . ἦν δα5ρεοῖεᾷ Ὦγ Αγπίηι, 

1 96ε Ηετοάοῖιας 1. 90. 
3 Αισῖνε Ρτ]εδίθ5ς Ψοδε 50Η5, (]οοβῖς απά ΒϊοἨ, γεγο 

γεγγαταεὰ {ον ἰλπεῖν ρἱεῖν Ὦν ἴπε ϱ]βί οἳ ραΐπ]εςς ἀεαϊα: ο. 
Ἠετοάοίας 1. 91. ἘΠπαῖν ατολαῖο σἴαϊμεςδ Ππιαγ Ῥο 56εῃπ αἲ 
Ὠε]ρΠ!. 

ὅ Αεο]ας Παςὰ δῖκ 5οΠ5 απᾶ οἰκ ἀαιιρῃίενς, εαοἩ οἳ πποπι 
ἐπ]ογεά α ἨΕΡΡΥ νεάᾷεαᾶ δε: ο8. Οάήδεει 10. 9-19. 
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ΤΗΕ, 9ΙΧΤΥ-ΡΟῦΕΒΤΗ ΡΙΞΟΟΒΟΕ 

ηὶς οἨΙ]άτεπ,ὶ απά ΟγαΙρρὸ. απά Αεοιας” απἀ ΥΥΠο- 
ενεγ εἶξε πιαγ Ἠανε Ῥεεπ Γοτίαπαῖε αξ α ρατοπῖ; γεῖ 
ϱγ Πὶς ΡΗπάπεςς Οεάΐριας 

ΥΠ] σαΐη ε5οαρο ἔγοπα «Παππο{α] 5ἱσηῖς." 

Απά. ἴο τεδαπῃο, ἵπ Ἠεν οἴπεν Ἠαπα ἴ]λο σοάἆεςς 

Ιο]άς Εγιῖς ρ]αο]κεἆ απά τεαγ {ου αφε, ΙπάΙσαἴπσ ἴ]ο 
πια]Ηἴαᾶε οἳ σουᾷ ἴήπρς «Πο Ἠογςε]Ε ρτονίάος- -ῖ5, 
γοι 5εο, νγοα]ά ο Ροίμ (οἰάεπ Άσο απά Ι5δίες οῇ ἴμε 
Β]οαςῖ. ας 1 ννοτε, ντ] Εοοςᾶς ἔον ἴ]ο {α]κίτπο, απά ἨΗονιι 
οἳ Ηετας]ες. απ Πε ο ἴμο Ογο]ορες 6 αἰἰ ἵπ οηε, 
«ἴπος ἴο ἴλποδα νΏο Ἠανε ἰοῖ]οά {ον ἴΠεῖν Πνίπς απ 
αβαπάαπςς οἳ σοοᾷ ἴπίπος οοπιες ἴπετοαξίεν 5Ροή- 
ἴαπεοιδ]γ. Ραϊ Ταπία]ας, γοι Κπονν, νας 1ά]ε ἵπ οἰά 
ἃδα; οἩἨ ἴμαί αοοοιηῖ, ἴπεγείογε, ο γνας Ῥγοδροτοις 
οη]γ ας Τατ ας Εΐς Πρς, {ογίαπαῖα οπ]γ γη] Πὶς ογες. 
ννηῖ]ε αἲ] ἴ]λοςε ἑΠίπος Πε Ίοησες Γου---]α]κε, Εγα]ῖς. {οοά, 
απά ἁτίη]ς- ναπίσμαᾶ, «παϊσλεά αὖναν Ὦγ Εοτίαπο αξ 
ϱγ α Ρ]αςί οΕ να." 

Αραίη, Εοτίαπε ηας Ῥεεπ οἶνεῃ ΠΠΑΠΥ ηαΏλες ΑΠΠΟΠΦ 
ππΕῃ. Ἠσει ἱπιραγβαΠἴγ Ίας Ῥοεπ παπιεᾷ Ἀεπιεςίς ΟΥ 
ΒοἰτίραΏνε ο αξῆσε: ον ομεοαυτγ., ΕΠρίς οἱ Ἠορο; 
Ἠεν ΠπενΙταβίηίγ., Ποΐτα οἱ Εαἴε; Ἀεν τἰρῃίεουσηοςς, 
ΤΠοπαῖς οἵ Ταν τα] α ἀειῖγ οἳ πιαΠγ Παπηες απά 

ΠΊΔΏΥ Ναγ5. ΤαΤΠΙΘΙΣ Πάνο ρἶνοι Ὠεγ ἴῃε παππε Ώο- 
πλθίευ; «Περπετάς Ῥαπς σαΐους 1,εασοίπεα; Ρἱοῖς 
ἘὈιοδοιτ].ὃ 

4 Ναιοξ, Τ.4.Ι., αἄεςρ. 125. 
5 (α]εά ἴπε Ηοιτπ οἱ Απια]ίηεία ἵπ ΟΥ. 69. Τ. 
6 Ῥον ἴπε οατείγεε 1{ε οἳ ἴπε Ογο]ορες 5εε Οάψεσει Ὁ. 

106-111. 
Τ. Αοσοτάϊπρ {ο Αροιιοάοσγις (ερίίοπιε 9. 1). Ταπία]λις. 

πιγἰμΊσαι] πρ οἳ Ῥπιγρία, γα Ῥιπίδμεα {ου Ῥτεδιτηρίίοῃ, 
ποῖ {ογ Ίά]εῃεςς. 

δ Τιΐε]ανν ἀεῑῖες οϐ ἴἶεςε γεδρεοϊίνε οα]ήπος. 
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ΡρΙο ΟΠΗΥΒΟΞΤΟΜ 

ἑ - ῶσ .) ' 2/0. 5 

ῥεῖα ὃ᾽ ἀρίζηλον μινύθει καὶ ἄδηλον ἀέξει, 
ε - να ν] 2 / α Δ » / / 

ῥεῖα δέ τ᾽ ἰθύνει σκολιὸν καὶ ἀγήνορα κάρφει. 
” ’ 5 ε 1 πι / Ν 9 ο - 

0 τοῦτο ἄρα ἦν ὁ Λεύς,' κατέχων μὲν ἐπὶ τῆς δεξιᾶς 
(ἆ - ο. α 

τὸ ὅπλον, ἐπὶ δὲ τῆς ἀριστερᾶς τὸ σκῆπτρον, ὅτι 
τοῖς πολεμικοῖς τῶν ἀνθρώπων καὶ βασιλείαν δί- 

δωσιν. 

Εἶτα Εὐριπίδης τὸν ναύτην µέμφεται 

ἀωρὶ πόντου κύματ᾽ εὐρέος περῶντα: 

καὶ διὰ τῶν ἑξῆς ἐπιτιμᾶᾷ λέγων ὃ εαἰ διὰ τ ῆς ἐπιτιμᾷ λέγων ὅτι 

σμικραῖς ἐπιτρέπουσιν αὑτοὺς ἐλπίσιν. 
” αι η Ὥι Δ 

10 ὦ παῖ Μνησαρχίδου, ποιητὴς μὲν" ἦσθα, σοφὸς δὲ 
» - ./ Ν / 8 Ν Ν 2/ 

οὐδαμῶς. οὔτε γὰρ πίττη” τὴν ψυχὴν οὔτε σχοι- 
/ 5 / σος 14 δ / λ » Ν / 

γίοις ἐπιτρέπουσιν οὐδὲ" τριδάκτυλον αὐτοὺς σῴζει 

ἔύλον πεύκινον, ἀλλ᾽ ἐπέτρεψαν βεβαίῳ καὶ µεγάλῳ 
πράγματι, τῇ τύχη. ἀσθενὲς μὲν πλοῦτος, ἂν τύχη 

-- / 

μὴ παρῇῃ, ἀβέβαιον δὲ φιλία μὴ συλλαμβανούσης 

τύχης. αὕτη σῴζει καὶ τὸν νοσοῦντα ἐν τῷ τέλει 
ΔΝ Ν / ” Γον / Δ Ἀ 5” 

καὶ τὸν νηχόµενον ἐν τῇ θαλάσσῃ καὶ τὸν ᾿Άγα- 
/ . Δ - / - Δ . ν] ” ) Δ 

µέμνονα ἐπὶ τῶν χιλίων νεῶν καὶ τὸν ᾿ΟὈδυσσέα ἐπὶ 

ΙΙ τῆς σχεδίας φερόμενον. τί δέδοικας, ὦ δειλέ; τὸ 
- - / . / / ς 

µῆκος τῆς θαλάσσης Φοβῃ; ὀψεται µέν σε ὁ 

Ποσειδῶν καὶ παρακαλέσει τοὺς ἀνέμους καὶ τὴν 
/ / Δ / » - Ν 4 τρίαιναν λήψεται καὶ πάσας ὀροθυνεῖ τὰς ἀέλλας, 

] 3 α- Ν / « / Ά ” / 

οὐκ ἀποκτενεῖ δὲ σέ: ἡ τύχη γὰρ οὐ βούλεται. 

! Αβευ Ζεύς Αγηίπι ἀε]είες ἡ τύχη. 
3 μὲν Υαοκεπαετ: μὲν µόνον ΟΥ µόνον. 
8 οὔτε γὰρ πίττῃ Ἐπιρεγ]ις: οὐδὲ γὰρ πίττῃ [) Β, οὐδ' ἐπίστη 

Πε οὐδ᾽ ἐπιστήμων 1 
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ΤΗΕ ΡΙΧΤΥ-ΕΟΟΒΤΗ ΡΙΞΟΟΒΡΕ 

ἨΠΙΗ 6αςε ἴ]λο οπιϊπεηῖ Ίο ο1ῃς, πα πηδε]ς 
Ἠχα]ίς. πιακες εἰταϊσλί ἴπο ογοοκεᾶ. Ῥ]αδίς πε 

Ρτοις.! 

ΤηΗϊς γείενς. οἳ «οπχςο, ἴο Ζεις, Ποἰάίιο πι Πὶς τίσ]! 
παπα Πῖς ννεαροπ 3 απά ἴπ Πῖς Ἰοβ Πὶς «ορρίτε, {ου ἴπε 
γ6α5οπ ἴΠαῖ ἴο πλαγία] πε Ίο σἶνος ΚΙποσςΠίρ ἴοο. 

Ἐατίπεγπηογε. Εαπρίάες οεΠξάτες ἴπε ςαἴ]ογ 

Ὀπ πιεί] «οεἰίπο Το οτοςς ἴμε Ῥτοας 5εα΄ς ννανες ὃ: 

Ίο αἶςο αἴίενς τερτοος {π ἴῃε {οµονήπο, νἼεη ης 5αγς 

Το 5Ίεπᾶεν Ἱορες ἆο ἴπεγ επἰγαςί ἔποεπηςε]νες. 

0 5οπ οἳ Ἠπεκατολίάες.' γοι Ἠετε α Ροεῖ, ἴο Ρε 516, 
γεῖ ποῖ αἲ αἱ νςε ! ου ἴπεγ οπίταςε είν Ἠἶνος 
το πεϊτπεν ΡΙ{οΙ ΠΟΥ τοῤες, ΠΟΥ ἶς 1{ α Όννο-ἴπολ ρ]απ]ς 
οἳ Ῥίπε ἴλπαί Κεερς ἴπεπι εαΐο: Παν. ἴπογ επίτιαςί 
ἴἨεπῃ {ο α 5αγο απά πηϊσΗ{γ ἐπίπο, Εοτίαπο. Α ννεα]ς 
Ὠπς ἶς νεα] ππ]εςς αοοοπαραπ]εά Ὦν Εοτίαπος αἩ 
αποετίαίη Πίπο ἶς ΕποπάςΒΙρ ππ]εςς Εοτίαπε Ῥεαυς α 
Ἠαπά. ἌΠε Ῥγεδευνες αἶίκο ἴμο δἰοὶς πια ἵπ Πὶς οχ- 
Ὠπεπη{γ. ἴπε «νήπηπηεγ απαϊαςί Πε Ἰνανες. ΑσαΠΙΕΠΩΠΟΙΙ 
εαἰΗτο νηζ]ι Πὶς ἑποιδαπά «Π{ρ5. απά Οάγεςεις ἀτιθάπο 
ον. Πΐς τα. ΊγΠπαϊ ἆοξί ἴλοι ἔεαν, ἴποι οΓανεη 
Ώο5ἳ ἔθαν τμε ναδίηοθςς ος Πα 5θ6α 2 Ῥοκοίάομ. Ιπάθεά. 
Ν]] «ΡΥ ἴπεο. ΞΙΠΗΠΙΟΠ Πῖς νήπᾶς. 5οἶσο Πὶς ἴπιάεπῖ, 

απά 5Ώτ πρ αἲ] ἴῃεα Ρ]αδίς; γεῖ ο ν]] ποῖ 5ἶαγ ἴμεο. 
{ου Εοτίαπε πι ]]]ς 1 πο. 

1 Ηεςῖοᾶ. 1ογὰς απά αι» θ-τ. 
Σ Ἔπε ἰΠιπάετρο]ί, εις 5 Ἠετε ν]ενεᾷ αξ α ἔοτπι ο 

Ἐοτίππο. 
3 Ἔοντ ἴΠὶς απᾶ ἴε {ο]]οννί ἴπα γετξο 5εο Ναιο]ς, 7.6.1, 

Επτ]ρίάες. ας. 931. 
3 Τῃοε τεξετεποε ἶς ἴο Εππρίάες. 

4 οὐδὲ (ΤΟΣΡΥ : οὔτε. 
5 τέλει] λέχει (α5αιβοῃ. 

δ0 
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1 9] 

Ριοὸο ΟΠΒΥΡΟΡΤΟΜ 

οὕτως νῦν κακὰ πολλὰ παθὼν ἁλόω κατὰ πόντον, 
εἰσόκεν ἀνθρώποισι διοτρεφέεσσι µιγείης. 

θεοῦ λόγος ὑπὸ τύχης πενικηµένου. 
Αὕτη καὶ τὸ" τῶν ὑμετέρων προγόνων” ἀρχαῖον 

γένος, τῶν αὐτοχθόνων καὶ πρώτων "Αθηναίων, 
µητέρα μὲν. τὴν γῆν αὐχοῦντας," τροφὸν δὲ τὴν 
Δήμητραν, ἐπώνυμον δὲ καὶ σύμμαχον την ᾿Αθη- 
νᾶν, τὸ μὲν πρῶτον τῶν ᾿Αθηνῶν εἰς Εὔβοιαν 
ἐξήγαγεν' ὡς δ᾽ ἐκεῖ μένοντας αὐτοὺς οὔτε ἡ 
θάλασσα τέρπειν οὔτε ἡ γῆ τρέφειν ἐδύνατο, καὶ 
οὐδὲ τὸ αἰσχρὸν ἔφερον τοῦ πράγματος, ἀντ᾽ ἦπει- 
ρωτῶν νησιῶται γενόμενοι, δεύτερον ἡ ἡ τύχη κρεῖσ- 
σον ἐβουλεύσατο. σεμνὴ μὲν γὰρ Εὔβοια ὡς 
ἀληθῶς: ἀλλὰ τίς ὑμῶν" φέρειν ἠδύνατο γῆν τρα- 
χεῖαν κατοικῶν ἢ θαλάσσῃ στενῇ παροικῶν καὶ 
πολλὰς ἀνεχόμενος τῶν πραγμάτων µεταβολάς, 
τῶν ἐν τῷ ῥεύματι γιγνοµένων πλείονας; νῦν 
Βοιωτοὺς ἔδει φέρειν καὶ τὴν Θηβαίων ἀναισθησίαν, 
εἶτα ᾿Αθηναίους, οὐκέτι ὡς παισὶν ὑμῖν, ἀλλ᾽ ὡς 
δούλοις χρωµένους.. διὰ τοῦτο ἀγαγοῦσα ἐνθάδε 
ἵδρυσε, τῇ ἑτέρᾳ μὲν" τῶν χειρῶν μηχανωμένη τε 
τὸν πλοῦν καὶ κατιθύνουσα, τῇ" δὲ τοὺς καρποὺς 
ἀφθόνως διδοῦσά τε καὶ δωρουµένη. 

1 Αὕτη καὶ τὸ ΕΠΙΡΕΤΙΙ5: αὐτηι' τούτων καὶ [7Β. αὕτη τούτων 
ΜΕ, αὐτῆ τούτων καὶ ἩΗ. καὶ 

3 ΑΕἴεγ προγόνων Επιρετῖας ἀε]ιείος ἦν. 
5 αὐχοῦντας] αὐχοῦν ΟΥ αὐχούντων Πεῖςκο. 
4 ΑΕΙεΓ μὲν Επιρετίις ἀε]είες γὰρ.  ὃ ὡς δ᾽ Βε]άεπ: ὥστ'. 
6 ὑμῶν Ἠπηρενίας : ἡμῶν. Ἰ γῆν Ποῖδκε: τὴν. 
ὃ ἵδρυσε, τῇ ἑτέρᾳ μὲν 146085: ἵδρυσε τεταµένων. 
9 τῇ Να]εδίας5: τῆς. 

αι. Οάγ8εει ὅ. θ11-οτ8: ΡοΚκεπ Ὦ)ν Εοδεϊἱάοπ ἴο Οἀγδδεις 
α{ἴετ ἴπε Ίος οΕ Πὶ5 ταΓί. 

δ4. 



ΤΗΕ 5ΙΧΤΥ-ΕΟῦΕΗΤΗ ΡΙΡΘΟΟΙΒΡΕ, 

"ας 4ο ἴλοι νναπάον πον προπ ἴμο ἄοορ. 
ΥΕ πλαπγ απ ον] πἰςοβαησο, Π]] ἴΠε ἆαγ 

Ἠῃοπ ἴποι ἆοςὶί πιοοῖ νἩ πο Ῥε]ονες οἱ Ζ6ις.! 

Απ αἴίεταπος οἳ α σος ναπαιἰσηοά Ὦ}γ Εονίαπο | 

Ὑγλαίϊ ἰς πποτε, ἴ]ε αποϊεπί 5ἴοσ]ς οἳ γοιν αποθςίους, 
ἴποςο αιἰοσμίποποις απά οατ]οςί Αἰμοπίαιπς νο 
βοαδίαεᾶ ἴμο ςοἱ] αξ πιοίμον. Γ)λεπιείε αξ Πγςο. απά 
ΑίΠεπα αξ ΠαΠπεδαΚε απά α]γ. Εογίαπο Ηγςε ]εὰ {ον 
{τοπα ΑίΠεης ἴο άροθεα: Ῥιαἱ οἴπος 1Ε ἴπεγ τοππαϊπεὰ 
ἴπετο ἴΠαο 5εα οοι]ά πο Ῥίοαςο ἴπεπι ποΥ πο ]απά 
5αρρογί, απά 5ἴπορ αἱξο Τον οοπ]ά ποῖ οπάτε πο 
ἀἴδογαςα οἳ ννλαῖ Ἰαά Παρρεπας, Ὠιοῖν Πανίπο Ταγησά 

Ιδ]απάενγς Ιηςίεαά οἱ οοοαραπίς οἳ ἴ]ο ΠΠαΙΠ]αΠς, 
Ροτίαπε πιαᾷε α 5εοοπά απά α Ρεϊτῖον ρ]αῃ. Του 

ἴποισῃ Ἠαῤροσα ἰς ἴνα]γ α νεποταρ]ε Ἱδ]απά, 5Ε]1 νο 
ΑΠΙΟΠΟ γοι ονεν νας αΡίε ἴο επάτο ἀνε]ήπο ἵπ α 

γασσεᾷ Ἰαπς.” ου Ρεῖπο ποϊσΏροιν το παττον’ γναϊῖενς 

απα οαβ]εοίῖεά ἴο ΠΠάΠΥ ςΗΙΕῖς οἳ οοπαἰοπ. ππογα 
ΠΙΠΙΕΥΟΙΣ ἴμαπ πο «Πές οἱ οιγεπῖ ἵπ ἴμε οἰταῖί ὁ 5 
Αἴ οπε πιοπιεπί γοι παιδί ποσᾶς επάτανγο ἴπο Βοεο[ίαης 
απα ἴπε οαρίαϊτν οἱ ἴ]νο Έπερανς." απά ἴ]πο πεχῖ 1 
νας ἴπο Αἰλοπίαης, νο ἰγοσῖος γοι Πο ΙοἨς6Υ ἃ5 5ος. 
Ῥαί ταῖμεγ αν θἰανος. 3ο ἴ{ οαππο ἴο ῥραςς ἴλαϊ ἴ]ε 
σοάᾶεςς ἴοοκ απ εδαρ]ἰσηοά γοι Ἰεγο πα οπε 
οἳ πεν Ἠαπᾶς οοηἰγ]νίπς απά ἀῑγοσίίπο ἴμε νογαρο. 

απα ντ ἴμε οἴμεν αβιπάαπ]γ ρνον]άϊπο απ Ῥεδίονν- 

Πιο Που Εη]ῖς, 

5 Έπβροεα ἶξ οοπδρίσποις {ον 15 Ιοβγ πιοιπίαϊης, γοῖ 1 
αβοταεὰ ροοςᾶ ραδίιτασε {ον Αἰλεπίαπ οαἴ{]α. 

5 Τῃε Εωτῖριας., νΠΙοῃ 5εραταῖες Εάῤοεα ἔγοπα ἴπε πιαϊπ]απά. 
55ο ΠΕΙΤΟΥ ἐλμαῖ 1ένγας Ὀνιάσοα ενεπ 1π απο ζγ. ΤΠ ουτε 
15 νετγ δνηξῖ απά «παπρες ἀῑγεσίίοπ {γεαπεΠί]γ. 

΄.Ἕμεραν αρία1ν ἵνα α Ῥγνονά νι ΑΙΠο νέες. 
ΟΠα]οῖς, πυπῖο] ]εὰ ἵπ ἴ]ιε βουπαἶπρ οἱ οαπ]αθ, λα ΓΟΤΕΓΙΠΠΠΟΤ 
ο6 Ναρ[ες, {ασεᾷ Βοεοῖία αογο5ς ἴπε Είριις. 

5 Ῥνεδαππαρ]ν Ναρ]ες: οξ, Γπἰτοάιιοίίοῃ. 

ι 
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ΡΙο ΟΗΒΥΡΟΡΤΟΝΜ 

πλ ων -- -- Τὴν μὲν οὖν τῶν λοιπῶν γνώµην εἰκάσαι χαλεπόν 
. α) ον 5 ἐστιν. ἐγὼ δέ, ὦ τύχη" πρὸς σὲ γὰρ δικαίως ἂν 
ἴσως ῥηθείη ὁ λόγος" εἴ µέ τις ὑψηλον ἄρας ἆγοι' 
µετέωρον͵ ἐπί τινων ἢ Ηηγάσου νγώτων ἢ Πέλοπος 
πτηνῶν' ἁρμάτων ὑποτείνων' τὴν γῆν ἅπασαν καὶ 

Δ / . Ἂ Δ - « / Ν ”/ ὁ 

τὰς πόλεις, οὐκ ἂν τὴν Λυδῶν ἑλοίμην τρυφὴν οὔτ 
εὐτέλειαν τὴν ᾿Αττικὴν οὔτε πενίαν τὴν" Λακωνι- 

Δ ./ [ς / 5 ./ ὧν, ὦ » - κὴν οὔτε Κρότωνα" οὔτε Σύβαριν, ὅτι οὐ πονοῦσιν, 
/ -- οὔτε Σκύθας, ὅτι οὐ γεωργοῦσιν, οὔτε Αἰγυπτίους, 

ὅτι ἄλλοις γεωργοῦσιν' 

καὶ Λιβύην, ὅθι τ᾽ ἄρνες ἄφαρ κεραοὶ τελέθουσιν' 
. / / ” / ) / εὐτυχία ποιμένων. οὐ Θήβας Αἰγυπτίας, 
ΩΣ 4 / / . / .) ο Φ « / 

αἴθ᾽ ἑκατόμπυλοί εἰσι, διηκόσιοι δ᾽ ἀν' ἑκάστην 
ἀνέρες ἐξοιχνεῦσι σὺν ἵπποισιν καὶ ὄχεσφιν' 

ς / / Δ - 

ἱπποκόμων βίος καὶ πυλωρῶν. 

Δήλῳ δή ποτε τοῖον ᾿Απόλλωνος παρὰ βωμῷ' 
” » - λ / .] ./ ” » - 

οὐκ ἀρκεῖ µοι βωμὸς θύειν οὐκ ἔχοντι, οὐκ ἀρκεῖ 
µοι φυτὰ τρέφειν µε μὴ δυνάµενα. 

τρηχεῖ᾽, ἀλλ᾽ ἀγαθὴ κουροτρόφος: 

οὔτε τραχεῖα αὕτη καὶ κουροτρόφος" 

1 ἄγοι ΑΤΠΙΠΙ: ἄνω. 3 πτηνῶν ἀε]εῖοὰ Ὦγ ο; ασοῦς. 
ὃ ὑποτείνων ΕΠΙΡΕΥΙΙ6, ὑποκλίνων :ασοῦς: ὑποκινῶν. 

4 τὴν αἀάεὰ Ὦν Ὠϊπάοτ{. 
δ ΑΕίεΥΓ Νρότωνα ὮΙπάοτέ ἀε]εῖος πένονται γάρ. 

1 Ἴπε Ἠουδες Ίγεγο ν]ηρεά. Ῥε]ορς᾽ Ἠούδες ννετε 5ο ἆέ- 
ρίοϊεὰ οἩ ἴ]ιο Οεδί οἱ ΟγΡΡε]Η5: ο8, Γανδαπίας ὅ ην 

5 Ῥοτίο]ες Ὠοαδίεᾶ φιλοκαλοῦμέν τε γὰρ μετ) εὐτελείας (Τπιι- 
ογα]άες 2. 40). 

4 Οτοίοη απά Ὀγρατί ἱγρὶν απεϊεπὶί νεα. Οποίοη 
ἀεεαγεὰ αἴἴεν νε εζοπᾶ Εηίς Μ αγ απά Θγβρατίς νας ν]ρεὰ 
ο Ἱῃπ 610 9.ο, ΓΠαεγ ννεγο ΠΟΠ. 

σ6 



ΤΗΕ ΡΙΧΤΥ-ΕΟΟΒΤΗ Ρ1590Ο ΒΡΕ 

Χον ἴπε ἴάεα ἵπ υλαῖ γαῖ τεπιαίῃς ἴο δαγ 1 ἰς 
ἀἰβποι]{ ἴο ροτίταγ. Βιαΐ α5 {ο πε, 0) ΝΠςίτοςς Εοτίαπο 
--Ίοχ ἴο ἴλες. πο ἀοαδίῖ, πιγ νογάς νοι]ά 11511γ Ῥε 
αἀάτεςςες- ἵξ «οπ16 οπ6 «Ποι]ά ταῖδο ππθ αἱοξί απᾶ 
ἰναπδροτῖ πιε ἴμτοισῃ ἴπε «κγ. οἰἴμετ, αξ Τὲ ντε, ΟΠ 

ἴπε Ῥαο]ς οἳ 5οπιε Ῥεσαξας οἵ ἴπ 5οπἹο υΊπσεςᾶ σαχ οἱ 
Ρε]ορς.: οὔετίπσ πε ἴπε νηο]ε εατίλ απ Τς οἶείες, 
πεϊτπεγ ννοπ]ά 1 ο«Ἴοοςε ἴπε Ἱαχάτν οἱ Τγάία ος ἴῃΠε 
Εμτήϊ οἳ Αείῑοα 3 οἳ ἴλο ππεαργε Ἰνίπο οἱ Τιαοοηπία, 
ΠΟΥ νγοι]ά 1 «οοςο Οτοίοι ΟΥ 3Υ ος. Ῥεοαιςε ἴλεγ 
4ο ποῖ {οῖ], ος ἴμο Βογίλίαης, βεσαιςα μεν ἄο που 
{αΥΠῃ.: ΟΥ της Του Ῥίΐαης, ρεσαυςα ἴπευν ἔανπι {ου οἴ]ιενς.ὁ 

Άπα Πάργα, νπετε ἴ]ε Ἰαπιῦς Ώανο Ἠονης αἲ ΕΙ δ--- 

ἃ. “περλετά”ς Ἠθδανειπ! Χο, Γ νοι]ά ποῖ οἶοοςε 
Εογρίίαη μερος, 

ἨΝΤΙο] Πα α Πιπιάτεὰ οαΐος. απά αἲ ας οπο 

Ένιο Ἠαπάτεά ππεν σο {οτί να οπατίοῖς απ 

«ἰοεαᾶς Ἱ--- 

α Ιΐο ἔου ΘΥΟΟΠΙΣ απά σαΐε-κεερενς ! 

Τη Ώε]ος 5αο] α ἐτεςο [ οπσε αῑά -εο 

Ῥορϊάο Αρο]]ο”ς αἰίαν ὃ--- 

ΔΠ α]ίαχ ἄοες ποῖ 5αϐΙ5εγ πιγ νναπῖς. «που { ανε πας] 
ἴο δαογ]Πςοο ἴΠθγεοῃπ: ΠΟ πιογο 40 ἴγεες. 1Η ἴπευ αβοτά 
πο Εοος. 

ἜΤὶς τασσεά, γεῖ ἃ δοοά1ν πανςα ος γοιίῃ ὃ--- 

Ὠπίς Τατά 10 ποῖ οπ]γ ἶς ποῖτασσες Ὀα{ α παχςο οῇ γο{ῃ 
Ῥεσίάε». 

5 Ἑσγρὶ νας ἴπο σταπανγ ο ἴπε ἈεάΠίεγγαποαπ ννοτ]ά. 
δ Οάμεεεν 4. 85. ; Τ Πμαά 9. 989-οδ1.. 
δ Οάγεεεν 6. 169. Οἀγρεειις ἶς αθοιί {ο 5Ρεακ ο ἴπε ρα]πι 

ἴπεε 5αοτεᾷ ἴο ΑΡο]ο. 1)λαῖες ἆο ποῖ τίῖρεῃ 5ο {αγ ποτίῃ. 
Σία. 9. 91: Οἀγςεειις᾽ ἱτριία {ο Πῖς παϊῖνο ΤΠασα. 

10 Χαρίεςς 5εο ΙπἰτοάοΠοῃ. 

πἹ σοι 



1 
-- 

ΡΙΟ ΟΗΒΥΣΡΟΣΤΟΝΜ 

/ ».« - ᾳἩ / πα Ώ / / 
δέσποιν᾽ ἁπασῶν' πότνι Αθηναίων πόλι; 

Ν / 3/ . Ρα τὴ . - / 

μὴ λέγε, ἄνθρωπε. οὐκέτ᾽ εἰσὶν ἐκεῖνοι δεσπόται. 
ς Ν / / α / 

ὡς καὶ καλόν σου φαίνεται τὸ νεώριον. 
3 . 

ἀλλὰ μεθ Ἑλλήσποντον καὶ Λύσανδρον αἰσχρόν. 
Ν 29 

---καλὸς δ” ὁ Πειραιεύς: 
5”, ΔΝ ΔΝ -- α- .] Δ / 

ἔτι γὰρ μετὰ τῶν τειχῶν αὐτὸν βλέπεις. 

ἄλση δὲ τίς πω τοιάδ᾽ ἔσχ᾽ ἄλλη πόλις ;; 
5 / ν Ἡδ λ ς » - λ5 εἶχε μέν, δηωθεῖσα" δὲ ὡς ἐπὶ συμφοραῖς γυνὴ 

» 

ἀπεκείρατο. 
3 » ο 5 ο ς » 1 » - 

καὶ τοὐρανοῦ γ’, ὥς" φασιν, ἐστὶν ἐν καλῶ. 
Δ - «) - ᾖ] / 

καὶ πῶς, οἵ γε λοιμώττουσι καὶ νοσοῦσι καὶ πλέον 
- - 2 Ἀ - 

αὐτῶν ἀπόλλυται µέρος ὑπὸ τῶν ἀέρων ἢ τῶν 
πολεµίων; 

Ἡ / 2 / / ϱ - / 
Καὶ µή τις ἀχθέσθω διότι οὕτως τῶν πατέρων 

- κ Δ / . 

ἐμνημόνευσα. τῶν μὲν γὰρ πρωτείων οὐκ ἂν' 
Δ - ’ ς / 

ἄλλως τύχοιµεν μὴ τοῖς πρώτοις ἁμιλλώμενοι. 
ἀλλὰ καὶ παλαιός τις στρατιώτης ὡς γεγονὼς τοῦ 

ὦ / 2 

πατρὸς κρείσσων ἐσεμνύνετο, καὶ οὐδὲ Ἀθηναίοις 
αἰσχρὸν πατράσιν, οὖσιν ὑπὸ τῶν παίδων ἧττω- 
μένοις. τῆς γὰρ ὑμετέρας µεθέξουσιν ἆ ἀρετῆς κατὰ 
τὴν αὑτῶν ἐλαττούμενοι. πῶς οὖν οὐκ ἂν εἰδείητε 

1 δέσποιν᾽ ἁπασῶν ΝΠΕεΙπεΚε: δέσποινα ὃ᾽ ἁπασῶν ΟΥ δέσποινα 
δ) ἁπασῶν ποι ΟΥ δέσποινα ὃ) ἁπασῶν πόλεων. 

5 δ Ὑαεκοπαοτ: δὲ. ὃ πόλις ΓΟΥΡΟΠ : γυνή. 
4 δηωθεῖσα Ὑαἱοκεπαετ: δὴ σωθεῖσα. 

γυνὴ αἀάεὰ Ὦ} 1ΙπάοτΕ. 
γ’, ὥς Ἠεϊδ]κε: πῶς ΟΥ πως. 
λοιμώττουσι ὨΙπάοτΕ: λιμώττουσι. 
ΑΕίεΓ καὶ Αγηϊιι ἀε]εῖος τὸ. Ὁ ἂν αἀάεὰ ϱγν Επιρεν]ς. 

1 Κοοκ. 6. 4.10.. αἀεδρ. 940. ΤΠ Πας Ῥεεπ 5αρρεςίεά ἴ]αί 
Ὠπὶς απα ἴ]λο ποχί {ΟΥ νογδος απο ΓΤΟΠΙ ἴπο [επιος οἳ ΕπΙΡΟΙΙ», 

σ5δ 

ορ, Ὁ ὁὉ ὁ 



ΤΗΝ 5ΙΧΊΤΥ-ΕΟ ΝΤΗ ΡΙ5ΟΟΙ ΒΡΕ, 

0 Αίµεῃς, αασιαςί παϊςίτοςς οἳ ἴπεπα αἲὶ 11 

3αγ ποῖ 5ο, {6]ουν: ἴποςε Αἰποπίαηπς πο ππογε αγ 
ΠΙΑΡΙΕΥς. 

Ἠονν Ρεαπίοοις ἴοο Τμγ «Πήργανά ἶ5 Το νίευν. 

Ναγ, ταίπεν καν αο]γ. αἲἴεν ἴΠε Ηε]]οςεροπί απά Τγ- 
ςαΠςΥ.3 

Ῥείΐταεις ἶ5 α Ίονε]γ 5ἰσηί.” 

Ύα5. {ον γοιν πηπα΄ς εγε 5Π]] 5εες 15 νηἴ] 1ὲς ννα]]ς.' 

λαί οἴπετ οἵίγ γοῖ ορίαϊπεᾶ 5ποἩ οχονος !ὁ 

11 ἀῑά Ἰανε, γος, Ριἱ Τἴ γνας τανασεἆ απιά. Ἰ]κο α νΥΟΠΛΗΤΙ 
Πχ Ἠδυ πποπνγηῖπς, 1 Ἰλας ἴῖς Ίποςςος 5ΠοτΗ. 

Έον οἨπιαῖο, 5ο ἴΠογ 5αγ. 5 ποΡΙγ 5οῖ. 

Ἰπάεες ! ουν 5ο. 5ἴπος ἴΠεΥ αγε 5αβ]εοῖ ἴο Ῥ]ασιιο αι 
«ἴοκπεςς, απᾶά πποτο οἳ ἔλοπα ατα σ]αΐπ ὃν ἴποαῖν οἠπιαῖο 

ἴπαπ Ὦγ ἴμε {οε 25 
ον 1εῖ πο οπο Ρε νεχεά ἴμαί [ 56ρεακ ἴπας οἱ Ες 

{οτεβεατς. Τον νε οοι]ά πο αἰίαῖῃ βγςῖ ταπ]ς ἵπ ἄΠΥ 

οἴμει γναγ λατ ὮΥ οοπιροείπρ ντ] ἴποδο πο αγο 
Πνςι. Ην. ποῖ οπ]γ αῑά α οεγίαϊῖη γγαττίου οἳ οἷά ἴαλκε 
Ρν]άε ἴπ Πανίπο ρτονες 5αροτίοΥ ἴο Πὶς 5ἶγε,ῖ Ριΐ ονε]ι 
{ου ἴπε Αἰλεηίαπις Τὲ ἶ5 πο ἀἴξστασε, αποεςίους οἱ ους 
ἴποισῃ ἴμογ Ῥε. ἴο Ρε οαἱςιιρί ὮΥγ πεί 5οης. [Γον 
ἴπεγν ν]] «Πανο γοιν πατε ννη]]ε Ῥοεΐπο 5αχγραςςεά ἵπ 
Ὠπείν ονη. Ἠονν, ἴ]οῃ, οοι]ᾷ γοι Πεὶρ Ρείΐπςο σταῖε- 

3 ρατίαπ Γ Υδαπᾶεν ἀεδίτογεᾶ ἴπε Αἰπεπίαπ πανγ αἲ ΑΔερος- 
Ρροϊαπη]. 

ὃ Ἔμπε Ἠπδιί ρατὶ οἳ ἴΠε νετςο γεαᾷ ὡς καλὸς ὁ Παρθενών. 
{100 ὑεαιμέέγί {ο ΓαγίΠέεποη. 

1 Ἔμε ννα]]ς Ἱνετε ἴοτπ ἀοννη αἲἴεν ἴπε Ρειοροππερίαπ αγ. 
5 Κοοξ. αἰ Ίος, οἶέ., τοξετς ἴΠὶς 5ρεσοΙα]]γ ἴο ἴμο Ασαάεπιγ. 
ὃ ΡΟοΣ5ΙΡΙΥ απ αἱαδίοη ο πο Ῥίαδιο οἱ 490 Ἠ.ο.: 6, 

ΈΠπιασγαῖαες 9. 41-09. 
' ΒΙπεπο]ας 5ος οἳ οαραπεις: οἙ. Πίαα 4. 400-410. 

59 
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ΡΙΟ ΟΗΒΥΡΟΞΤΟΝΙ 

/ ε / -- - 

τούτων ἁπάντων τῇ τύχη τὴν χάριν καὶ τοῦ γέ- 
ϱ/ “Ἡλλ πρ] η .. -- ς ) 

νους, ὅτι Ίνες, καὶ τῆς µεταβολῆς, ὅτι ἐκ 
ή / - 

πενήτων εὐδαίμονες;” Σωκράτης γοῦν ἐπὶ πολ- 
-- . - 

λοῖς αὑτὸν ἐμακάριζε, καὶ ὅτι ζῷον λογικὸν καὶ 
9 5 Ἂ 8 / ο / 9 / Ν 
ὅτι ᾿Αθηναῖος. Διογένης δὲ ὁ κύων ἀγροίκως καὶ 

/ - -- 

τέλεον οὐ πολιτικῶς ηὔχει κατὰ! τῆς τύχης, ὡςὶ 
πολλὰ μὲν βέλη ἐφιείσης αὐτῷ ὦ Ώ ἲ ολλὰ µ λη ἐφιείσης αὐτῷ ὡς σκοπῷ, τυχεῖν 

σ δὲ μὴ δυναµένης. οὐ φέρω θρασυνόµενον οὕτω 
λό Δ / - / .] / φιλόσοφον. μὴ καταψεύδου τῆς τύχης: οὐ τοξεύει 
/ ι, . Ίλ [ο] λ / δὲ - / 

γάρ σε, ὅτι οὐ βούλεται"' θελούσῃ δὲ τῇ τύχη παντα- 
- ιά - 

χοῦ ῥάδιον. καὶ τὰ μὲν σύντομα ἐκεῖνα οὐ λέγω 
Δ / λ / / Ν Δ ο) 

τὰ Λακωγικά, τοὺς δουλεύοντας Π]έρσαις καὶ τὸν ἐν 
Κορίθῳ Διονύσιον καὶ τὴν Σωκράτους καταδίκην 
καὶ τὴν ἙΞενοφῶντος φυγὴν καὶ τὸν Φερεκύδους 

/ λ λ » ο Ν η / 7 
θάνατον καὶ τὴν εὐδαιμονίαν τὴν ᾿Αναξάρχου": 

-- - - - / 

ἀλλ᾽ αὐτοῦ τούτου τοῦ χαλεποῦ σκοποῦ πόσοις 
/ / / ε) / . ι] / 

ἔτυχε τοξεύμασιν; φυγάδα σε ἐποίησεν, εἰς ᾿Αθή- 
/ ε] / γας ἤγαγεν, ᾿Αντισθένει προυξένησεν, εἰς Ἰρήτην 

- / Ν 

ἐπώλησεν. εἰ δέ σοι τὸν τῦφον βακτηρία καὶ 
6 / Δ λ Δ Δ 2 λγ Φ ” θ 

πήρα περιτίθησι καὶ λεπτὸς καὶ ἀφελὴς βίος, ἴσθι 

1 τοῦ γένους, ὅτι Ἵλλληνες (035α1ΡΟΠ: τοῦ γένους ὁ πελληνεύς 
(οἳ παλληνεὺς). 

εὐδαίμονες Επηρετ]ς: εὐδαιμόνησε. 
Α4Εἴεν ᾿Αθηναῖος Αγηϊπι 5αδρεςῖς α Ίασυπα. 
ηὔχει κατὰ ΓΠΙΠάΟΥΕ, εὔχετο κατὰ ΕππρετΙ5: εὐτύχει καίτοι. 
ὡς αἀάεὰ Ὦν Εππρετίιις. 

6 εὐδαιμονίαν] δυσδαιµονίαν Πεῖδκε. 
[.ἸΑναξάρχου Ἠεϊδκε: ᾿Αναξάνδρου. : 
δ εἰ δέ σοι τὸν τῦφον ἘΠΡετΙς: εἰ δὲ οἷον τυφλὸν [)Β8, εἰ 

δέοι τὸν τυφλὸν ΝΤ. εἰ δὲ οἷον τὸν τυφλὸν ΠΠ. 

οι  ϱο ἱι 

Ι Έ]οςε Ῥ]γαδες νετο ἀουδί]εος Μασκπεγεὰ Πμδίταίοης 
ο Εογιπε)ς πβαϊηος», Οµπ  Οἱοηγδίας αἲ ΟογΙπμ ο, 

ου 



ΤΗΕ, ΡΙΧΤΥ-ΕΟΙ ΕΤΗ ΡΙΡΟΟΙ ΒΡΕ, 

{α] {ο Εοτίαπε {ου αἱ] Επίς---Ροίῃ {ον ρατεπίαρο. ἵῃ 
ἴλαῖ γοι ατε (γεε], απ {ΟΥ γοιΥ επαπσοά οοπάΓΙοῃ. 
ἵη ἴπαῖ, ἴποισ] οπσς Ῥοος, γοι Πον’ αγ Ργοδρετοις 7 
Φοογαΐες, αἱ αΠηΥ ταῖο. οοιπίεά Πἰπαςε] Γογίαπαίε {ου 
ΠΙΔΏΥ τεαδοης---ποῖ οπ]γ Ῥοεσααξαο Ἠε ννας α ταοπα] 
Ρεΐπς, Ὀαΐῖ αἰςξο Ῥεσαιδο Ὦε γνας απ Αἰπεπίαη. Γἱο- 
σεπες ἴμε Ογπίς, οἩ ἴπε οἴ]εν Παπά, να Ῥουσί5ῃ- 
πηεςς απ ἀονητὶίσαμί ἀἰςοοινίῖοδγ ἵνας ννοπί ἴο τα] 
αἲ Εοτίαποα, οἰαϊπιίπο ἴλαί, ἴποισῃ 5ο Πο ΠπαΠΥ 
«Παξίς νηἩ Ἠίπι αξ Πεν ἰατσεῖ, «Ἠα οοι]ά ποῖ Πῖ 
Πῖπι. ή οαπποῖ επάιτο α ΡΠΙΙοδορμεν΄ς Ῥεμανίπο 5ο 
Ῥταζαπ]νγ. Ὦο ποῖ Ἰε αροιῖ Εοτίαπε, ΓΙοσεπος. {ΟΥ 
ἴπαο ταβδοη ΝΗΥ 5πε ἆοες ποῖ «Ποοί γοι  ἶς μι «ᾖο 
ἠαςξ Πο ψῖςδη ἴο ἄο 5ο: οἩ ἴμα οοΠΙΥΥΥ, 1 Εοτίαπο 
αῑά ννΙΏ 1ῖ, «πε οοι]ά εας]γ ΕΠ γοι νποτενεν γοι 
πηϊσλϊ Ῥε. ὙΝΠΙ]ο Τ ἆο ποῖ ας5α ἴλοςε '' ΡΙΙΠΥ Ἰαοοπίο 
εχργεςρίοης ᾿΄--Ίανες ἴο ἴπε Ῥοτείαπς, Ποπγδίας αἲ 
Οοτίπί], Βοογαΐοες᾽ οοπάεπηπαϊίοη, Χεπορλμοπ)5 εχ]]ο. 
ῬΏ]μεχοσγάες᾽ ἀεαῖμ, Ίο οἳ Απαχατοµιις 1-41. ]εῖ 
πιο ασ] γοι, ΝΤΙΠ Ίουν πιαπγ οΠαβίς ας 5ο ΠΕ Επίς 
ἀἰβμου]ί ππατ]ς Πςε]{ 3 Β]μο ππαάε γοι απ εχί]οε; 
«Πε Ῥτοισ]αί γοι ἴο ΑἴΠεης: «Ίο Ἱπίχοάισεά γοι ἴο 

Απσίμεπες ὃ; 51ο 5ο]ά γοι Ιπίο Οτεῖο. ΒΡιαΐ 1 5ἴα[ 
ἃπά να]]εῖ απᾶ α πιεαστο, 5ἵππρ]ε πιοᾶο οἱ Ηνίης 5οτνα 
γοα ας α εἶοακ οἳ οι. γοα Ίανα οταπο 

ΟΥ. 9τ. 19. Χεπορποῃ ἵγας εχ]]εὰ {οΥ Πὶς αδςοσἰαίοη υνὶ(]ι 
Οντας, νο Πας {ανοιτεὰ Βρατία ἴπ ἴπε Ρε]οροηπεδίαῃ αγ: 
ο. ἁπαθακίς 9. 1. ὅ. ῬιΙαϊατοἩ (Ρεϊορίᾶας 91) 5αΥ5 οἳ ἰπὶς 
Ῥπετεσγάες ἴ]λαῖ Πο νγας 5]αΐπ Ὦ} ἴπε Θρατίαπς ἵπ ασοοοτᾶᾷαποε 
ΝΙἩ απ οτας]ο απα ἴΠετεαβίεγ Πὶς θΚίπ ννας οατεΓα]]ν σιατάεὰ 
Ὦγ ἴπε Βρατίαη Ἰΐπρς,. ΑπΠαχατοῃις οἱ ΑΡάετα. α Γλεπιοσγ]- 
ἴθαη ῬΗΙΙΟ5οΡΠετ., {ανοιτεᾶ Ὦγ ΑΙεχαπάετ ἴπε στεαῖ, νοη ἴπε 
«ορτῖαιιεῖ εὐδαιμονικός. Ῥιϊ Ἰαΐετ Ἡε 5αΠετεά ἴ]πε ἱτασῖο επὰ 
τεξεττεᾷ ἴο ἴπ ΟΥ. 97. 405. 

3 Ὠϊορεπες. 
ἱ Ῥαρϊ] ο8 Φοσγαΐες απά {οιπάεν οἳ ἴμα (γπῖο Φομοο]. 

6Ι 
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Ρριο 6ΗΠΒΥΡΟΡΤΟΝΙ 

ΔΝ / - / Ν / Ν ’ ΔΝ 

καὶ τούτων τῇ τύχη τὴν χάρι" κατὰ τύχην γὰρ 
φιλοσοφεῖς. 

'Ἡν δὲ καὶ Τιμόθεος ᾿Αθηναίων στρατηγός, ὃς 
ή 

πάντα εὐτύχει καὶ σκωπτόµενος οὐκ ἠνείχετο, καί 
ποτέ τι καὶ κατὰ τῆς τύχης ἐθρασύνετο καὶ πάλιν 
δυστυχεῖν ἤρδατο. τίς ἄν ποτε ἠλπισεν. ᾿Ἰνδῶν 
άρξειν κουρέα,' Λυδῶν βασιλεύσειν ποιμένα, τῆς 
᾿Ασίας ἡγεμονεύσειν͵ γυναῖκα; ὅτι τὸν "᾿Ἡρακλέα 
ἀποκτενεῖ χιτὼν καὶ γυνή, ὅτι τὸν ᾿Αλέξανδρον 
δοῦλος” καὶ κύλιξ; ἔχει γὰρ ἐν αὑτῇ πλεῖστον ἀεὶ 

Ν . Ν λ Δ / λος / τὸ βασιλικόν;' καὶ τοὺς παρὰ φύσιν δ᾽ ἐπαιρομένους 
Δ - 2 / Αλ. 

καθαιρεῖ. πολλὰ γοῦν ᾿ Αλέξανδρος τολμηρὰ ἔπρασ- 
σεν--οὐκ ἔφερεν υἱὸς Φιλίππου λεγόμενος, τοῦ 
Διὸς κατεψεύδετο, τῶν Διοσκόρων κατεφρόνει, τὸν 

λ.. 3 / / 5 / ο 5 
Λιόνυσον ἐλοιδόρει, καίτοι γε ἀφθόνως οὕτως αὐ- 
τοῦ τοῖς δώροις χρώμενος. ἀπέκτεινε δὲ καὶ 
Κλεῖτον τὸν σωτῆρα" καὶ Φιλώταν τὸν καλὸν καὶ 
τὸν γέροντα" Παρμενίωνα καὶ τὸν διδάσκαλον 
Καλλισθένην καὶ ᾿Αριστοτέλην ἐμέλλησε καὶ ᾿Αν- 

/ 2 / -- - ε) ω τίπατρον ἐβουλεύσατο. τοιγαροῦν ζῶντα αὐτὸν 

Ἰ. κουρέα ΝΔ]6δΙΙ5: οὐρέα ΟΥ ὀρέα. 
} δοῦλος] Ἰόλας (α5αιΏοῃ. 
5 πλεῖστον ἀεὶ τὸ βασιλικόν] πλεῖον κΌρος ἀεὶ τοῦ βασιλικοῦ 

Ατηϊπῃ, 
4 σωτῆρα Ο3ΡΡ5: σοφὸν. 
5 γέροντα Να]ες]ις: γείτονα. 

1 Ῥαπιοις ΑἴΠεπΙαπ οἱ ἴπο Γοιτῖ οεηῖιτν Ἡ.ο. Μα]σπεὰ 
ὮΥ α οο]]εαριε, πε Βεᾷ ἴο Εῤοεα., ν΄πετε πε ἀῑθά 5Ποτί]γ αΕίεγ. 

5 ΑΠΕΡΤΑΠΙΠΙ65. Οιπίας Οτίς (9. 9. 6-1) οα]]ς Ἠϊπι 50η 
ϱΕ α ῬαγβεΓ. 

8 0πψρες: οΕ. Ρ]αϊο, Πιεριθίίο ὁσ9 --θθθ η. 
4 σεπη]τατη]ς. 
5 Ἔμοα 5ἴουν ἵ5 ἰο]ά Ὦγ Βορποσ]ος Ἱπ Πὶς Ίλασμήμίαε: ο. 

Ον. 60. 

ορ 



ΤΗΕ. ΘΙΓΧΤΥ-ΕΟΟΠΤΗ ΡΙΡΘΟΟΓΕΒΡΕ, 

ἴο [απ] ονοπ Γον ἴμοςο [λίπος. ἔου 1 ἰς Ὁν ογαςε οἱ 
Εονίαπο ἴΠαϊ γοι ρτασϊίςο ρΠΙοςορΗν. 

Αραϊηπ. ἴΠετε γναδ οποςο απ. Αἰπεπίαι. σεπετα]. 

Τπιοϊμεϊς,ὶ νἩο ννας Εογίαπαίαο ἵπ ενετγἰῃίπο απιά 
εοα]ά ποῖ 5ἵαπά Ρεΐπσ πιαᾶςε ἴ]πε Ῥιατί οἱ Ίοκες; απ 
οπε ἆαγ Ἠε οοπιπηζζοά 5οππε αοῖ οἳ οΗτοπῖουν αραἰηςί 
Εοτίαπε, απ 1π ἵατη Ίο Ῥεσαπ Το ο απ{οτιπαϊο. Υπο 
ποπ] ενεν Ἠανο εχρεοῖεά ἴλπαί α Ῥαχβεχ νοπ]ᾷ Ῥε- 
οοπ]ε τα]εΥ οἱ ἴμο Ιπαάίαης ὃς ἴΠαϊ α «περπετά ννοι]ἀ 
Ῥεεοπιε Ἰκΐπο οἱ ἴμο Γγαΐαπς ὃς ἴπαῖ α ννοππαπ ννοιι]ά 
Ῥοδσσπιο Ἰεαᾶεν οἳ Αξία: ἴπαί α ἰαπίο απᾶ α ΨΝΟΠΙΙΙ 
κοι]ά οαα5α ἴμε ἀσοαί οἳ Ηενασ]ος 5: ἰπαί α 5Ίανα 
απά ἃ σοΡβ]εῖ ννοι]ά οαα5ε ἴμπε ἀεαίϊῃ οἳ ΑΙοχαπάον τ 3 
ΤΠε αχρ]απαίίον ἰς ἴμαίι Εοτίαπα ας νηαίη Ἠογςο] 
ἴπε «.ς5επος οἱ τογα]ίῖν ενεν ἴπ Γα]]οςί πιοαξςγε, απ 
«με ἀεδίτογς ἴλποςο Ὢ]ο οχαἰί [μοπιςο]νες απάπ]γ. 
Γον ηδίαπσοςο. Α]εχαπᾶεν ἀῑά ππαπγ ἀατίπο [Πίπος--- 

Ἀε οοα]ά ποῖ 5ἴαπά Ῥοεΐπο οα]]εᾷ Ίο 5οπ οἳ ΡΠΠΡ: 
ηε Πεᾷ αροιί Ζαις Ἱ: ο 5οογπεᾶ ἴμε Γοδουτί: ο 
αβαδεά Ὠϊοηγσας. ἴποισῃ ἱπάπ]σίπο 5ο Ἰανίςση]γ ἵπ 

πα σοᾷς οὐϊίς. ἈἨογδονεν. Πε 5ἶον Πὶς σανίοαγ 
ΟἸοίίας, ἴπο Παπάκοιπο ΕΕήοίας, ἴηεο ασεᾷ Βατγππεπίοη, 
Πὶς ἵεασπεν Οαςίλοπος: ο αἴππος Το δ]αγ Ατὶςίοῖ]ο 
ἀπ ας ρ]απποά ἴμο ἀοαίῃ ο Απραῖον Τπεγείογε 

6 Ῥ]πίατο]λ (ἰεπαπάεν Τθ-1τ) δαγ5 Ίο ἀῑεὰᾷ οἳ α {ονεν, πο 
οΕ Ροῖςοῃ. 

τ ΟΙγπιρίας 15 φαϊᾷ ἴο Ἠανο ἴο]ά Ἠίπι ἰμαῖ Ζεις ννας Πῖς 
{αΐ]μογ, απά ἴπε Ῥτίεδί οἳ ΑΠΙΠΟΠ ἨΠαϊιοα Ἠἶπι αξ ῥραίζαῖον, 
εἴἴπεν ''"5οπ οἳ Ζεις. παῖ Διός, ο: απ Βσγρίῖαπ Ῥ]απᾶεν {ου 
Ρααάίοπ, 5ο... Οπ αἲ Ιεαδῖ οπο οοθαδίοπ ο ἶ5 δαϊᾷ ἴο Ἠανο 
τεδεπῖεὰ ἀοιβίς αξ ἰο Επηρ)ς {αἰπετποσᾶα. 

δ ΟἸεῖσις. ὈΠμ]οίαςδ, απά ἨῬατπιεπίοηῃ Ὕνεγε Πῖς δεπεγα]ς. 
Ῥ]αίατοὮ τεροτίς Ἠπαοῖγ πππτάετ απ Ὠιαί οἱ Οα1δίπεπες, Ὀιιί 
με 15 Ίεδς οἶέαν αξ ἴο ΑΙεχαπαετ)5 Ῥ]απς οοποεγηίπρ Ατὶσίοῖ]α 
απὰ Απιρῥαϊῖεν, ἴο αρεᾷ ΝΙασοθάαοπίαπ νποπι Ἐε ας 1εβί ἵπ 
οπατρο οἳ Επτορεαπ αβαῖνς, 

00 



ΡΙοὸο ΟΠΠΥΡΟΡΤΟΝΜ 

91 ὁμολογεῖν ἠνάγκασεν ὅτι ἄνθρωπος ἦν. τρωθεὶς 
- Δ Δ / » Ν - / .) . / 

γοῦν πρὸς τοὺς φίλους, ᾿Αλλὰ τοῦτό γε οὐκ ἴχώρ 
. ” Δ κ » ΔΝ ει. » / . 

ἐστιν, ἔφη, τὸ ῥέον, ἀλλὰ αἷμα ἀληθινόν. ἀπο- 
θνῄσκων δὲ καὶ πάνυ ὡμολόγησε μεγάλην τινὰ 
οὖσαν καὶ ἀνίκητον ὡς ἀληθῶς τὴν τύχην. ἐκεῖνος 
γοῦν' ἐκφυγὼν καὶ τὸ Θηβαίων ὁπλιτικὸν καὶ τὸ 
Θεσσαλῶν ἱππικὸν καὶ τοὺς ἀκοντιστὰς Αἰτωλοὺς 
καὶ τοὺς µαχαιροφόρους, ΟΘρᾷᾶκας καὶ τοὺς μαχίμους 
Πέρσας καὶ τὸ τῶν ἁμάχων Μήδων γένος καὶ ὄρη 
μεγάλα καὶ ποταμοὺς ἀδιαβάτους" καὶ κρημνοὺς 
2 / Ν ” ΔΝ - ΔΝ Ν 

ἀνυπερβάτους καὶ Δαρεῖον καὶ Πῶρον καὶ πολλὰ 
ἄλλα ἐθνῶν καὶ βασιλέων ὀνόματα, ἐν Βαβυλῶνι 
ἄνευ μάχης καὶ τραυμάτων ὁ στρατιώτης ἐθνῃσκε. 

ου Εέ δὲ δεῖ λέγειν τοὺς διαδεξαµένους τὴν. βασι- 
λείαν ἢ τοὺς ἐπ᾽ ἐκείνοις γενομένους καὶ τὰ ἆλα- 
ζονικὰ αὐτῶν ὀνόματα, κεραυνοὺς καὶ πολιορκητὰς 
καὶ ἀετοὺς καὶ θεούς; ὧν. τὸν μὲν ὁ θάνατος 
ἤλεγξεν' ὁ δὲ ὑψηλοτέραν εὗρε τὴν τύχην, καίΐτοι 
πεζὴν' δοκῶν' ὁ δὲ πολιορκητὴς Δημήτριος αἰχ- 
µάλωτος γενόμενος ἐξ οἴνου καὶ µέθης ἀτίμως 
ἀπέθανεν, ὑπὸ τῆς τύχης πολιορκούµενος. τί οὖν 
οἱ τύραννοι µέγα φρονοῦσιν ἐπὶ τοῖς τείχεσι; τί 

ε) / ”/ / Δ 8 / - / Δ 

Αμφίων ἄδει; τί δὲ Δηιόκης πονεῖ; τί δὲ 
Σε / . δ κ. / ὃ Δ ἴξ, Ν 2λλ θ να 

Σεµίραµις οἰκοδομεῖ, τί δὲ ὁ ᾿Απόλλων µισθαρ 
νεῖ; τί δὲ μετὰ τοῦ λέοντος Μήλης τὸ τεῖχος 

1 ΑΕΙΕΥ γοῦν Ατπϊπι αᾶς ὁ. 
3. ἀδιαβάτους ἀε]εῖεᾶ Ὦγ Αιπίπι. 

ὅ πεζὴν ΕΠΙΡΟΕΓΥΙΙΙ5: παίζειν. 

! Ο8, ΡΙπίατοἩ, «{ἰευαπάεγ 98. 
Σ Απ Γπαάῖαπ Ρρτίποε 5αράιεᾶ Ὦ}γ ΑΙεχαπάο). 
ὃ Τῃο ἠνςί ο ἴπεδε '' Ῥταρρατί ἴί]ες ᾿) νγοι]ά γεβεν {ο εἴ]ιει' 

Ὠιε εἰάει 5οπ οξ Ρίο]επιγ Φοΐετ οτ ῥε]εισοις ΠΠ: ἴΌιναε το- 
πιαϊπίηρ; ἴητοε τεζετ τοδρεο!Ίνε]γ ἴο ὨΏεππείτῖις, Εντγ]αϐ, απ 
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Γονίαπο πια ο Ἠίπν ννί]ο γοί ανα απητ λαῖ Ίο ννας 

α. Πιπιαν Ῥοΐης. Αἴ αΠγ ταῖε νηει ο Ὠαά Ῥεεῃ 
πουπάσά Ίο «αἰᾷ {ο λίς ΕΠοπᾶς, ΝΗΥ, Οπίς Παϊά 
πὶσ]ι Ι Ὀε]ιο]ά ἴς πο ἴο]ιου Ῥαέ τοαὶ Ῥ]οοά ! . Βαὲ 
ϱγ Πῖς ἁγίης Ίο αἀπαϊξίεα {αν ἴμαῖ Εοτίαπο ἶ5 α 
πση{γ Ῥείπο απά ἔγα]γ Ππν]ποῖρ]ε. Αἲ αηγ ταῖε αξτεν 
οδοαρίη ο ρα ἴπε ΈΠπεραπ Πορμΐες. ἴμο Τ]Ποδδαµίαπ 

οαναΙτγ. πε Αεἴο]ατ ]ανε[ίπ-τμτουνενς, ἴ]λο Τητασίαης 
ντε] Εἶιοῖτ ἆασσενς, ἴμε πιατίῖα] Ῥεγοίαπς. ἔ]ιο ἠπίρε οἱ 
ΙτοδίςΗρ]α ἈΤεᾶες, ἔτοπι Ιοβίγ πιουιπίαϊῖης, {πιραςςαρ]α 
Ίνους, απΠςσα]αβ]ε ος. ἔποπι αγίας, Ῥοτας. απᾶ 
ΠΙαἩΠΥ οἴῃει Πρες απἀ Κἴποσς ΤΙ πισηί Παπ]ε, γεῖ ἵπ 

Ῥαβγ]οπ. τεπιοίε ποπ Ῥαϊτ]ε απ ἔτοπι Νοιπᾶς. οἳσ 

νναγτίου ας ! 
Ῥαΐ ναῖ «Ποπ]ά οπε 5αγ οῇ ἴ]οςο νο ἴοοκ ονεν 

Πῖς επαρίγε, οΥ οἳ ἴλοςο ΥΠΟ {ο]οννεά αξεν ἴ]επῃ. 
νΗΤΗ ἰλοῖτ Ρτασσατί Πτ]ες ὃ--ἙΠαπάστρο[ίς, Τα]καυς- ο- 
οἶῆες., Βασ]ες, (αοᾷς  Όπο οἳ ἴλλο Ιοί ἀεαϊῖῃμ Ρτονοά 
πηϊςίακεπ: αποίῃμοεν {ουιπᾶ Εοτίαπο ἴο Ῥε α ]οβῖαι 

ρείπο Παπ Ππηςε]{, ἴποισ] Ίο Ἰαὰ οοηρἰἀετοά εν 
Ρρεάεκίτίαηπ: οἱ Τακεγ-οί-οἴῖες. Γοεπιεϊτίας, να 

ἴακεπ οαρίϊνε απᾶ αῑεά α «Παπιεβα] ἀεαῖῃ {τοπ γγῖπε 
απά ἀταπκεπηεςς, Ῥε]εασαγεςά ας Ὠο νίας ΡΥ Εοτίαπο ! 
ἨΗΥ. ἴλεη, απο ἴγγαπῖς Ῥγοιᾶ οἳ πεί ταπιρατῖς 2 
ΥΝγ ἄοες Απηιρηίόη αἶπο. Γοΐοσες 1οἱ].5 Βοπηϊγαπηϊς 
Ρι1]ᾷ. ΑΡροιο ννοτ]ς {ον Ἠΐτοιἳ Ἀπο]ες «ποοπαραςς ἴ]ε 

Απίοσμιις ΠΠ. ΤΠεῖν {ογίιπος ατα 5κεϊσῃοααᾶ. ἵηπ Γενοτςθ ογεΓ. 
Ἱπ ἴπε {ο]ονπρ 5επίεπος. 

3 Αἲ Πὶς πιιιδῖο ἴπο 5ἴοπος {ἔοτ ἴμε γγα]ὶς οἳ Τπεῦθες πιονεὰ 
ΙΠΙΟ Ῥ]ασς. 

5 Ῥοπιπάεν οἳ ἴπο ἨΝΠεάῖίαπ επιρῖτε: οξ. Ηετοᾶοῖις 1. 96- 
100. 

6 (6 59 απά ποῖο. 
τ ΑΡρο]ο 5εινεὰ πιογε ἴπαπ οπε πποτία], Ὀιιῖ ἴμο γ6βετεησε 

ἴο Ἔνογ Ρροῖηίς Το Πῖς 5εγνίης Γμαοπι6ᾶοτ ἵπ Ὀι]άϊπο ἔπε νγα]]ς 
οΕ Ὠιαϊ οἶιγ. 
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περιέρχεται; κρατήσει γὰρ Μήδων Ἰῦρος καὶ 
αβυλωνίων Ζώπυρος καὶ Σάρδεων Μάρδος' καὶ 
Τροίας ὁ ἵππος. 
Μεγάλη γὰρ ῥοπή, μᾶλλον δὲ τὸ” ὅλον, εἶπέ τις, 

ἡ τύχη. αὕτη καὶ Ι]άδαρον εὗρεν ἐκκείμενον ἐν 
Ἠοιωτίᾳ καὶ Τήλεφον ἐ ἐν "Ἀρκαδίᾳ καὶ τοὺς βασι- 
λεῖς Ῥωμαίων ἐν ᾿Ἰταλίᾳ: καὶ τῷ μὲν ἔπεμψε 
µελίττας, τοῖς δὲ ποιμένας, Τηλέφῳ δὲ ἔλαφον, 

Κύρῳ δὲ ἢ κύνα ἢ γυναῖκα. ἨἙὐμένης ἡ ἦν ἁμαξέως 
υἱός, ἀλλ ὅμως βασιλεὺς ἐγένετο, "᾿Ἡρακλῆς 
᾿Αλεξάνδρου παῖς, ἀλλ᾽ οὐκ ἐβασίλευσεν: ἄταφος 
γοῦν ᾿Ολυμπιάδι ἐκομίσθη, καὶ πενθήσασα αὐτὸν 
καὶ αὐτὴ ἐτελεύτησεν ἡ µήτηρ τοῦ θεοῦ. Δαρείου 
δὲ ἡ µήτηρ καὶ ᾿Αλέξανδρον προσεκύνησε καί, τὸ 
ἀτιμότερον, ᾿Ηφαιστίωνα. τί δὲ ὁ Λιβύων βασι- 
λεύς; οὐ πεντακοσίας μὲν πόλεις Ρωμαίων ἐπόρ- 
θησεν; ἐπάρας δὲ τὸν χιτῶνα τὸν, αὑτοῦ τοῖς 
πολίταις ἔδειξε ᾿Ῥωμαϊκῶν σφραγίδων ἀνάπλεων, 
ὧν ἑκάστην εἶχεν ἀπὸ πολεµίων σκῦλον ὑπ) αὐτοῦ 
πεφονευµένων; ταῦτα δὲ πάντα δράσας ἀτίμως 

1 Μάρδος Ὑ αΙεβ]ά5: µαρδόνιος ΟΙ µαρδώνιος. 
Σ τὸ αἀάεὰ Ὦν Επιρενῖς. 
3 τὸν αἀάοα Ὦγ ὨϊπάοτΕ, 

1 Νε]ας. ἸςΙπο οἱ Φαταῖςδ, παᾶ α οοποιΏῖπε ΨΥΠΟ οτε Πἶπι α 
Ποπ. Απ ογασ]ε δαϊὰ ἴπαί Φατα]ς νγοι]ά Ὄε 5αΐε 1 πε οαγγ]εὰ 
Ώπε Ἠοπ ατοιπᾶ ἴπε οἵαςεΙ. Ὀαῖ Ἠε περ]εσοῖεὰ α 5ροΐ Ὑετε 
ἴπε του]ς ν/α5 ΗΕΘΥ, απά 5ο ἴε ΝΙατάῖαπ Ηγτοεαάες ἴοο] ἴ]ε 
οἵἵγ: οἳ, Ηετοᾶοίας 1. 8... 

Σ Ίοργτις ἴοοκ Ῥαβγ]οηπ {ον ΠὨατίας: ο. Ἠετοάοῖας 9. 
-. 108. 

8 Α αποϊαοῃ Γγοπι Γ)επποδίπεπος, ΟΙ πίλίας 3. 93. 
4 Ῥμοβῆις 5αΥ5 α νεο ἀτορρεὰ Ἠοπεγ οἱ ΡΙπάατ)5 1ρ5 α5 
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γγα]] νἩ Ἠὶς Που 1. Εοτονγτας νν]] πιαςίεν {Πε Μεάος, 
Ζοργτις ἴμε Βαβργ]οπίαης.” α Μανάίαπ βαγάϊς, απ τα 
Ἠουςε Του ! 

ὙΎες., αξ 5οππςθ οπ6 ας ραῖ ὲ, Εοτίαπο ἶς α στεαῖ 
γγεϊσηί {π Τε 5οα]ες. οΥ ταῖμεγ ἴλε νἨο]ε {Πῖπο.Σ Βῃε 
{οππᾶ ἴλο Ἱπίαπί Ῥίπάατ Ἰγίπσ εχροδ5εά ἴπ Βοοοῖία, 
Τειερμας ἵπ Αγοαᾶία, ἴπε Κίπσς οἳ Ἠοππε ἵπ Πα]γ : 
απ {ο Είπάαν 5«Πε 5οπῖ Ἠοπεγ-ῤεες." ἴο ἴΠε Κίποσς οϐ 
Ῥοππε «Περ]μεντάς.ὃ ἴο ΤεΙερῃις α ἀεετ. απ ἴο Ογτας 
οἴϊμεν α ἀοσ οἵ α ΨΟΠΙΔΠ.: ΕΙΠΠΕΠΕΣς νγας α ν/ασοπθγ΄ς 
«οἩ. Ὀαΐ {ΟΥ αἰ] ἐμαῖ ο Ῥεσαιπο Κάπο ὃ: ἨΗοτασ]ες ννας 
Α]εχαπάετ΄ς 50η. γεῖ Ἰε ἀῑά ποῖ Ῥοσσπιο Κίπο ὃς 1ῃΠ 
{αοῦ. Πὶς Ῥοάγ. ἀεπίεά ἴΠε τος ο Ρυτία]. Ὕνας Ῥτοισ]ί 
το Ο]γπιρίας, απ αξίεν ππουτηΐης ΓοΥ Ἠϊπι 5Ἠε ἴοο 
ἀἶεά. α σος πιοίμονχ, {ογεοοία! Ἀοτεονετ, ἴμα 
πποίπενχ οἳ Ὠατίας ππαάο ορεϊξαπσς. ποῦ πηετο]γ ἴο 
ΑΙεχαπάετ, Ῥαἱ. νηαϊ ἶς πιοτε ἀἰςογασεβι]. ἴο ἨΗε- 
Ῥηαεςίίοπ.1ὸ Ὑγ]ιαϊ αροιῖ ἴπο Κῑπο οϐ ἴμο [ήργαης ὃ 
ια Ἠε ποῖ 5αο]κ Βνο Παπάτεαά αἰίαες οἱ ἴμε Ἠοπιαης 2 
Ριά Τε ποῖ ΠΕ αρ Ἠὶς ἑαπίο απ ἀἱδρ]αγ Τζ ο Πὶς {ε]]ουν 
ΤΟΝΏΣΙΠεΠ Π]]εά νΤῖἩ Ἠοπιαπ βησεν τίησς, εαςῃ οἳ 
γμ]ο ο Ἰας ας Ιοοί ἔτοπη ἔοες πε Πας εΙαασβίεγες 2 
ὙΥεῖ αξίετ Ίιο Παά ἆοπε αἲ] τίς Ίο πιεί απ Ισποπηϊπίοις 

ηε Ίαν α5]εερ οπ ἨΗε]ίσοοπ. Ἀϊπιί]αγ ἴα]ες ννετε ἴο]ά οἳ οἴμετ 
οτεε]λς. 5 Τῃε {απηϊ]ατ ἴαιε οἳ Ἠοππιι]ας απά Ποπ]ας. 

5 Γε]ερμας. 5οη ο8 Ἠετασ]ες, γα εχροδεά οπ ΜΕ. Ῥατ- 
Ὠπεπίπη. 

7. Ἠετοάοῖις (1. 110-118) 5αγς ἴε Ὕνῖξε ο8 Πῖς ταδοιεΓ ν-ας 
Παππθά Ώρακο, νΠΙοὮ πιεαπί Ὠορ. 

δ Πε Ῥεσαπιε ΡΟΥΕΙΠΟΥ, ποῖ Ἰίπςρ, οἳ Οαρραᾶοσία απἀ 
Ῥαρη]αροπία αξίετ Α]εχαπάοεγς ἀθαῖα: ο. Βιαίατοῃ, {ι- 
ΊπΕπες Ι. 

ὃ 9οηπ οἱ ΑΙεχαπάετ Ὦν βΒατειηπὂ, Ἠε πας πιιγάετεά ὮΥγ 
Ῥο]γρετοποπ: οἳ. Ὠϊοᾶσοτιις 90. 98. 

19 Όπε οἳ ΑΙεχαπάετ)ς ψεπετα]ς. ἨΝΠδίαΚκεπ {ογ Α]εχαπάετ 
αοσοτάῖπρ ἴο ΟτΏς, Πέ. «ευ. Π. 19. 16 1. 
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» / / Ν / Ν Ν 

ἀπέθανε, µάτην πολλὰ Φιλογεικήσας πρὸς τὴν 

τύχην. 
/ - ο ον Ν / 1 Διόπερ µοι δοκοῦσιν οἱ ἄνθρωποι τὰ μεγάλα 

/ - / . / - ὦ 

πάντα τῶν πραγμάτων ἐπιτρέπειν τῇ τύχη, κλη- 
Ν Ν » Δ Ν / 

ρωτὰς τὰς" ἀρχὰς καὶ στρατηγίας ποιούµενοι: καὶ 
3 Δ - ς ” ο“ / / Δ 

ἀδελφοὶ κτῆσιν αὐτῶν οὕτως διανέμονται. ἔδει δὲ 
./ Δ Δ / ” - ε) ΄ 

ἄρα καὶ τὸν Πολυνείκην, εἴπερ καλῶς ἐβουλεύετο, 
κλήρῳ πρὸς τὸν ἀδελφὸν περὶ τῆς βασιλείας λαχεῖν: 

Δ Δ .] / 3 / Δ Δ 2 Δ 

νυνὶ δὲ αὐτός τε ἀπέθανε καὶ τὸν ἀδελφὸν προσ- 
απώλεσεν, ἡλικίᾳ τὸ πρᾶγμα ἐπιτρέψας, οὐ τύχη. 

/ - / / / / 

κλήρῳ νῦν πεπάλαχθε διαµπερές, ὃς κε λάχησιν. 
ω Ν Ἰα ὃν ”.. / 2 / 

οὗτος γὰρ δὴ ὀνήσει ἐὐκνήμιδας ᾿ Αχαιούς" 
Δ ”/ / ς λ ιο ς ’ / 

καὶ ὤνησε λαχών' ὁ δὲ Έκτωρ ἠττήθη γνώµη 
/ 

πιστεύσας, οὐ” τύχη. 
π / / / » ) ᾽ .”/ 

δοιοὶ γάρ τε πίθοι κατακείαται ἐν Λιὸς οὔδει. 
᾽ ι υ 3 / 98 Ν . 

θησαυροὶ μὲν εἰς ἀνθρώπους οὗτοι παρὰ θεοῖς' 
ΛΑ Δ ϱ) Ν ΔΝ 2 / ς / Ν 

ταμιεύει δὲ αὐτῶν πρὸς τὸ ἐπιβάλλον ἡ τύχη καὶ 
ῥήτορι καὶ στρατηγῷ καὶ πένητι καὶ πλουσίῳ καὶ 

/ ὶ νέ Κροίσῳ δίδ πρεσβύτη καὶ νέω. Ἱκροίσῳ δίδωσι χρυσόν, Ίκαν- 

1 μεγάλα Φε]άεπ: μὲν ἄλλα. 3 τὰς αἀάεὰ Ὦγ ὨπάοτΕ, 
5 οὐ Επηρετίας: ἢ. 

1 ΟΥ απο πηπαδί Πάνο ἨΠαππῖρα) Ίπ ππ]πᾶ. ἨοψενεΓ. 
Πϊς ἀαΐα ἆο ποῖ δ4πατε «οπιριείε]γ νι «ΟΠΙΠΙΟΠ ἰγαςΙοῃ. 
ΑΡρρίαη 5αὖγ5 Ηαππίρα] 5αοκεὰ 400 οἶῆε»: απά ΤΠ νας Πὶς 
Ρτοίπει Μαρο, αοσοταϊπρ ο Τνγ (29. 19). Ὕπο αξίεν ο 
Ῥαῦ]ε οἳ (οαππαε ἀαπιροά ἴ]ε 5ἰσπεί τίπρς αἲ ἴπο επίγαποε 
ἴο [λε δεπαίο Ἠοιδε ἵπ (ατίμασο. ΠἨΗαππῖρα] οοπιπαοὰ 
«μ]οϊᾶε πεηπ Ῥτιδίας, ἸίΙπρ οἳ ΕΜΙγπία, να αβροιί ἴο 
ΦΙΤΤΟΠάΟΥ Ἠίπι ἴο ἴπε ἨΠοΠΙαΠ5. 
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ἀεαῖ, Πανίπς οοπίοπάεά πππος να Εοτίαπε αἲ] ἴπ 

ναίη.ἳ | 
Τηῖς, Τε 5δεπις {ο πηθ, ἶ5 ΝΗΥ ππεη επίγαςί αἲ] επαίγ 

Ἱπιρογίαπὲ πιαξίενς {ο Εογίαπε, πιακίηπσ ἐλοαῖν Ῥαρ]ίο 
οΏΊοες απᾶ σοποετα]ςηί!ρς σαρ]εοί ἴο αἰοίπιεπί ὃς 
Ώνοίμευνς αἶςο ἁῑνίᾶε ἐλεῖν ραϊτίποπγ ἵπ ἴΠαῖ ναγ. 
Απά 5ο ΡῬο]γπεῖοες ἴοο. Η Ιπᾶεεά Πε Ἰαᾶ Ῥοεμ. γνε]] 
αανίςεᾶ, οισ]Ώῖ {ο Ἰανο ἄταννπ Ἰοῖς να Πὶς Ῥτοίπεν 
{ου ἔμε ἴἨτοπε: Ὀαί ας ΤΕ ννας, πο οπ]γ Ύνας Ίο Πἰπηςε]Ε 
ε]αΐπ. πε ἀεςίτογεᾶ Πὶς Ῥνοίμεν αξ νε]. αἲ Ῥεοααςε 
πο τεξειγεὰ Τε πιαϊίεν [ο Ρρπίοτίεν οἳ ΡίγΙ απά ποί 

το Εοτίιο. 

ον «Ἠα]ε ἔ]ε Ἰοὲ ἵπ {άγῃ απᾶ «ες ΝΟ ἀτανής : 

Έου ἴπε γγε]]-ογεανεά ΑοΠαεαπς Ἠο 1 αἰά Ἱ---- 

απᾶ. Πανίης ἀταννη. αἷά ηε αῑά ; Ἠούγενεν, Πεοῖου νας 

ἀε[εαῖεά Ῥεοαιςα Ἠε ἰταςίεᾷ Το Ιαάσεπιεπί απά ποῖ 
{ο Εοτίαπο. 

Έοτ ο Πῖς {πτεςπο]ά Ζεις Πας ςοῖ ἴννο ]αχς.” 

Ίῆεςε αγε 5ἴοτασο Ίαχς ΤΟΥ ππαπ]κίπᾶ ἵπ ἴμο Κεερίπρ 
οἳ ἴπε σοᾶς: Ἠονγενεν. 1 ἵς Εοτίαπε νο αἀπηϊηίςίους 
ἴπεπα η γασατᾶ ἴο ογμαῖ ἶς α]οτίος-- ἴο οταῖον ΟΥ 
ἴο σεποταἰ. ἴο τίοὮ οἵ Ῥοου, ἴο οἱά οἳ γοιπρ. Το 

(ῳοεσδας «Πο οἶνες σο]ᾶ. ἴο Οαπάασίες α νε. ἴο 

3 Μοδὶ Αἰπεπίαπ οΏ]οος Ίνετε Π]]εά Ὁν ]οῖ. Ὀιξ ποῖ ἴμαῖϊ ος 
5ΕΠΕΤα]. 

ὃ Ῥο]γπεῖοες απἀ Ετεοσ]ες Ίνετε 5οη5 ος Οεάῖρας. ΚΙπρ οἳ 
μερες. Αεδομγ]ας Τε]]ς ἴπε ἴα]ε ἵπ Πῖς 8ευεη ασαἴπκί 
1 λεύες. 

3 ]μααά τ. ΙΤ1-1Τ92: 5ροκεπ Ὦν Ἀερίογ αξ ἴπε (γεεκς Ίγετε 
ολοοδῖηρ α ελαπαρίοπ ἴο ορρο5ε Ηεσῖον. Τε οί Τε] {ο Α]αν. 

ὅ Πυζα. 94. 521. 
6 Ἠετοάοίας (1. 1-19) τε]]ς οἱ ἴπε Ἱπ{αἴπαῖοη οἳ οαπάαι]ες 

{οΥ Πῖς νο ἐλαῖ σοατιδεᾷ Ἠὶς ἀεαίπ απά ἴ]ο ἔπαπςξεν οἳ ἴπε 
Ώητοπο {ο (1γρες. 

69 



ΡΙΟ 6ΠΒΥΞΒΟΞΒΤΟΜ 

δαύλη γυναῖκα, Ηηλεῖ ξίφος, ἈΝέστορι ἀσπίδα, 
Πτερέλα᾽ κόµην χρυσῆν, Νίσῳ πλόκαμον πο ν 
ροῦν, ᾿Αλκιβιάδη κάλλος, Σωκράτει" ἀρόνησιν, 
᾿Αριστείδῃ δικαιοσύνην, Λακεδαιμονίοις γῆν, ̓ Αθη- 
ναίοις" θάλατταν. εἶτα ἐν µέρει τούτων μὲν ἀφεί- 
λετο, ἄλλοις δὲ ἔδωκεν. καὶ οὐδέν µοι δοκεῖ ὁ βίος 
τῶν ἀνθρώπων πομπῆς διαφέρειν ἐν ταῖς ἡμερη- 
σίαις" μεταβολαῖς. 

1 Πτερέλα Να]εδῖιςδ: πτερίλα ΟΥ πτερίλα. 
3 ΑΐΕἴετ Σωκράτει Επαρετίας ἀε]εῖες δὲ. 

ὃ γῆν, ᾿Αθηναίοις Ὠϊπάοτε: τὴν ᾿ Αθηναίων. 
3 ἡμερησίαις ΕΠΙΡΕΤΙΗ5: ἡμετέραις. 

1 Ἠπεπ Ῥε]εις ἵνα α Εισιϊνε οἳη Ῥεμαπι, ΗΠερΠμαεςίιις 
ῬτοισΏί Ἠίπη α θνγοτά γη νυπΙοὮ Το πγατὰ ο" νη]]ά Ὀεαςίς. 

Σ Νερίον)5 5ΠΙε]ὰ 15 «Πτοιάεά ἵπ πιγδίετγ. ΤΠ ἶ5 τεξεττεὰ 
ἴο οπ]γ οποε ἵπ οἰαδδίσα] Πεταϊατε (1Ηἱαα 8. 193-193). 

το 



ΤΗΕ, ΙΧΤΥ-ΕΟΌΒΤΗ ΡΙΞΟΟΙ ΒΡΕ, 

Ῥε]εις α 5νοτά.! ἰο Ἀοαδίου α 5Πίε]ιά. {ο Ρίετε]ας 
σο]άεπ Ίου]ς.ῖ {ο Ἀίξας α Ῥρατρ]ο ἴτεςς. ἴο Α]οϊρίαάος 
Ρεαι!γ. ἴο 3οογαῖες νήςάοπῃ. ἴο Ατὶςτοϊάςς αρτίσῃίηοςς, 
ἴο Βρατίαῃς Ἰαμᾶ. ἴο Αἰλοπίαης α 5δ6α.. Τπεη ἵπ αγῃ 
«Ώε ἴακες ποπ ἴπεςε απ οἶνες ἴο οἴμοις. Απά 1ὲ 
56επης {ο τηε ἔμαί ἴε Η{ο οἔππα ἵπ 1ὲς ἀαἲ]γ νἰοὶςςιταά ος 
ἶς {η πο ν]ςο ἀἰβοετεπί ἔγοπη α Ῥτουσςςςίοη.5 

ὃ Αοσογαίηρ ἴο Αρο]οάογις, Ρ{θοίμέεσα 3. 4. ὃν α σγαπς- 
5οπ οἳ Ῥοβεϊάοπ παπιεᾷ Ρἰετε]αῖϊς (εἶο) Ὕνας πιαᾶε Ἱπιπποτίαι| 
Ὦγ ἴποε ση! οἳ α 5ἴταπᾶ οἱ σο]άεῃπ Πα]γ. 

4 Νΐςης., Κῑπςσ ος λ[ερατα, πα α ριτρ]ο Παῖτ οἩπ υΠΙοῃ Πὶς 
Ἠΐε ἀερεπάεά. ἨΗῖς ἀαισηΏίετ Βογ]]α Ῥ]ασκεά 1 οιῖ {οτ Ίουε 
οξ Πὶς επεπιγ. Μπος οἳ Οτείε: ο. Αρο]οάοτας, ορ. οὗ. 
ο ολα. 

5 Τπε 5Ιπιῖ]ε οἳ ἴπε Ῥτοοεδδίοη Ῥετῃμαρς ας Τεβεγεποε ἴο 
ἴπε ἴεπιροτατγ ἀἰσπ]ιψ νἩ νυΠπΙοἩ 5οπιο οἳ ἴπε ρατιοεϊραπῖς 
νγετε οἰοίπεά. ΤΠαϊ ἴπε 5Ρρεεςῃ επας ας αὈγαρῆγ., νηποιῖ 
εἰαθοταίοπ οἳ ἴπε »ἰππ]]ε, 5ισροςίς ἴλαῖ πο Ἠανο Ι ἵπ αΠ 
ππῃπῖςῃμος »ἰαῖε, 

τι 





ΤΗΕ, ΦΙΧΤΥ-ΕΙΕΤΗ ΡΙΞΟΟΚΡΕ.: 
ΟΝ ΕΟΚΤΗΟΝΕ, (ΠΠ) 

Τηι5 ο55αγ ἀεα]ς να ἴπε Ἱη]αςίῆῖοε οἳ Ἠππιαπ Ῥεβανίοιι 
νῃ τεδρεοῖ ἴο Εοτίππε. []π]]]κε με ἵννο ε55αγ5 οπ Εογίπε 
νγπῖσ Ῥγεοεαε 1, ἴπετε 5εεπᾳς ἴο Ὦε πο ροοᾷ τ6αδοπ ἴο ἀοιρί 
15 αιἰπεπ{]οΙίψ: γεῖ ἴμενε ατε δἶσης ΠΙΟΣ 5ισσεςί ἴ]παί Τῖς 
Ῥτγεδεπί ἔοτπι ἶ5 ποῖ ἴπαί ἵπ ν/ΠΙοἩ ΙΓ ννας οοπιροδεᾶ. ἜΓιε 
αΠΠΟΣ 5εεπῃς ἴο τερεαί ΠΙΠΙςεΙΕ {ο απ εχἰεηῖ ποῖ ἴο Ὀε εχρεοῖεὰ 
ἵη 5ο Ργίεξα οοπΙροδΙΒΠοΠ. Βεδίᾶες. οπε πηῖσδες Εγοπι ἔἶπιε ἴο 
Ὠπιε ἴποςε ρατίῖσο]ες απ {ογππι]ας οοπΙΠΙΟΠΙΥ επιρἰογεᾷ ὢν 
Ρἱο απᾶ οἴπετ (στεεκ τῖτετς {ο Ιπάϊσαίε ἰγαπδῖξοπ απᾶ ἴο 
Κπὶῖ ἰοσείμετ ἴπε ατριπιεηῖ, ο.σ.. αἲ ἴἶιο Ὀερϊππίηπς οϐ ἴπε 
ΏΕΥ/ Ρ8ταρταρῃ Ιπ 5 7 απ αἲ ἴο Ῥεσ]ηπῖηςσ οξ ξξ 8. 10. απα 19. 
ΟἨ ἴπε οἴπετ παπά. ἴμε γὰρ νο] ἶς οαπᾶ ἵη ἴπε Ῥερ]ππίπρ 
ο ἴμε Πεν; ραταρταρη ΤΠ ξ 4 66οΠῃ5 5ο πηννανγαπίεςα ἵπ ἴλαί 
εε]ησ ἐλαί ἨΠαππον1 Ρτοροδεὰ [ο θἰτῖκε 1 οἱ. ἴπ νίεν 
ΟΡ ἴμεςε ῬΜεποπιεπα 1 15 ποῖ ιπ]]]κε]ν ἴιαί ννε Ἰανε Ὠείογε 
Ἡδ. ποῖ οπε ππΙῃεᾷ οοπιρος]]οπ. αἱ ταῖμεν α- οο]]εσβοπ ος 
Ραδδαρες ἁτανπ Εγτοπι νατῖοιις οοπἰεχίς απᾶ Πετε ριιί ἰοσείμεν 
Ῥεσαιισε οἳ ἴλεῖτ «ΟΠΙΠΙΟΠ ἴλειπα. Τί ἶς Ῥορρϊρ]ο Ὠιας 1ος 
εἀϊίοι ἀεδίτεα ας ἴο Ῥτεδεννε ρα8δδαρες ἵπ ντ ῖπρς πουν ]οδε 
ἴο ας νΠΙο Ἰε ἀεεπιεὰ ποϊεννοτίαν: Ὠιοιρ] Ὠ]ο Ἠϊπιςδε]{ 
Πη8Υ {ΟΥ Πὶς ΟΠ οοπνεΠΊεπος Ἠανε ϱγοιρεᾷ ἰορείπεν ραγα- 
6ταρὴης οἨ τε]αίεᾷ ἱορίο5. Τί 15 νοτίἩ ποβηρ ἐλαῖ ἴλλε ρᾶδδαρες 
ἴπαί Ἠανε Ῥεεπ οἶ[εὰ ας πιατκεὰ Ὦγ αςγπἀείοη Ἠανο ἴ]ε εατ- 
πιατκς οΡ Ῥνοοεπιία, ΈοΥ α Επ]]ον ἀδοιςδίοι ο ἰπο σεπετα] 
Ῥτοβ]επι 5εε νοπ ΑγΠΙΠΙ, /2ίο Λο Ώγικα 363-211. 

νοι.ν Ῥ9 -ᾶ ο9 



65. ΠΕΡΙ ΤΥΧΗΣ ΤΡΙΤΟΣ 

Οὲ σφόδρα τῇ τύχη πεπιστευκότες καὶ τῇ παρ- 
ουσίᾳ ταύτης ἐπαιρόμενοι δοκοῦσί µοι κάλλιστα 
συνηγορεῖν αὐτῆ καὶ παρασκευάζειν ὅπως, ἐπειδὰν 
µεταπέση, μηδεὶς αὐτῇ µέμφηται. τοὐναντίον γὰρ 
ἅπαντες τῇ βαρύτητι τῶν εὐτυχούντων δυσχεραί- 
νοντες καὶ τὴν ὕβριν αὐτῶν µεµισηκότες, ὅταν 
καταλίπῃ τινὰ αὐτῶν, ἐπαινοῦσι καί φασι δικαίαν 

αὐτοῖς γεγονέναι τὴν µεταβολήν. δεῖ δὲ τοὺς νοῦν 
ἔχοντας οὕτως χρῆσθαι τοῖς αὐτομάτοις ἀγαθοῖς 
ὥστε ὑπαρχόντων μὲν αὐτῶν µηδένα ἐγκαλεῖν, 

ἐὰν δὲ παύσηταί ποτε, µηδένα ἐφήδεσθαι. τῷ 
παντὶ γὰρ κρεῖττόν ἐστιν ἐνδεῶς πράττοντα 
ἀγαπᾶσθαι καὶ δοκεῖν πᾶσι παρὰ τὴν ἀξίαν ἁπαλ- 

λάττειν ἢ τοὐναντίον εὐτυχοῦντα μισεῖσθαι καὶ 
προσέτι καὶ τῇ τύχη γίγνεσθαι βλασφημίας αἴτιον 

ὡς τοὺς πονηροὺς ἀντὶ τῶν χρηστῶν εὐεργετεῖν 
προαιρουµένῃ. οἱ μὲν οὖν πολλοὶ τῶν ἀνθρώπων 
τοὺς βαρέως χρωµένους τοῖς ἐκ τῆς τύχης ὑπ- 

άρχουσι πονηροὺς μὲν εἶναί φΦασι καὶ τῶν ἀγαθῶν 
ἀναξίους, οὐ μὴν ἀτυχεῖς γε εἰώθασι λέγειν: ἐμοὶ 
δὲ τοὐναντίον οὗτοι δοκοῦσι πάντων ἀτυχέστατοι 
καθεστηκέναι. τὸ γὰρ ἐκ τῶν νομιζοµένων 
τα. 



ΤΗΕ ΡΙΧΕΓΥ-ΕΙΕΤΗ ΡΙΡΟΟΌΕΟΕΙ: 

ον ΕΦΕΡΟΝΕΤΡΟ 

ΤΗΟΡΕ γνηο Ἠανε τε]εᾷ στεαῖ]γ οἩ Εονίαπο απᾶ αγε 

εἰαῖεᾷ Ὦγ πε Ῥγοσεπος αγα, Τὲ 5δεείης Το πιθ, 16Υ πιος 
οΠεοιῖνο αἀνοσαίες απᾶ ἵπςσατο ἴλμαῖ, πῃοπονεν 5Ἠο 
ἄοες «]ή{Ε, πο οπε 5Πα]] Ὀ]απιο Ίου {ου 1. Ἐογ, οἩ ἴ]πα 
οοΠίγατγ, α]] πε, Ῥεῖησ ἀἰςσιιςίεςα αἲ ἴπο οβεηςίνεπεςς 
οἳ ἴλοςα Υπο ΕΠΙΟΥ σοοᾷ {ογίαπο απά Πανίπο «οη]ε 
ἴο Παΐς ἰἐῃοαίγ Ἱπςοίσπος, ας 5οοἩ ας Εοτίάπε αραπάοτς 
ΑΠΥ ΟΕ ἴμεςα, αρρ]αιά απά ἀθοίατε ἴλμαῖ πο «Παπσο 
οἳ {οτίαπε ἴπεγ Πανε εχρετίεποεᾶ ἶς ἀεδεχνεά. Ἀαγ, 

ΊΠΘΗΏ οἱ πς]Ησοπος «Ποι]ά 5ο οππρΙογ ἴ]ιο Ρ]οςκίπσς 
ἡΥΠΙο οοπια . παπα απεαγπες ἴπαῖ, νη]]ο ἴπεγ ]αςε, 
ΠΟ ΟΠΕ ππαγ «εηςαγε ἔπεπι απ. 1 5οπιε ἆαγ ἴπον «οπλο 
ἵο απ επᾶ, ηΟ 0Π6 πΠαΥ τε]οίοε ἴλμετεαϊ. ον 1 ἶς 
αἰιοσείμεν Ῥείίεν ἴλαί οπε «Ποπ]ά Ῥο ἴπ 5ἰγαϊζοπεςὰ 
αἴγοιπηδίαησας αἱ ννθ]] Π]κεά., απιά ἴλαί Ίο 5Ποι]ά Ὦε 
ἴΠοασμί ὮΥ αἱ] ἴο Ῥο σοΐ(ϊπο Ίεςς ἴμαπ Ἠὶς ἀεςετῖς. 
ἴλατ, οἩη ἴπο οοπίταχγ, ἔλαῖ ο «Ποι]ά Ώο ῥτοδρετοις 
Ρας Παίεά. απ. Ῥοσξίάος. Ῥεσσπιο ἴμε οσσαδίοπ ΓοΥ Ῥ]ας- 
Ῥπεπιοιις ταίΗπο αἱ Εογίαπε ας Ρτε[οττίηρ το Ῥεπεβί 
ἴμε νο]κοά ταῖμεν ἴμαπ Πε σοοᾶ. Ἀον ἴποισὴ πιοςί 
ΠΕΠ 5αγ ἴ]λαί ἴλοςε νο ατα ορποχίοις ἵπ ἴλποίγ πα 
οἱ ἴ]ο οἳ[ῖς οἳ Εογίαπο ατα πσκοά απ απνγοτίἩγ οἱ 
Ὠλείν Ῥ]εδείπσς, ἴπον αςςατοᾶΙν ἆο ποῖ ας α τα]ο σα]! 
ἴπεπα απ[οτίαπαίε: γεῖ ἴο ππο, οἨ ἴλο οοΠίγαχγ., 51Ο 
Ῥεγ5οής 566ΠΏ Το ανα Ῥεοοππε ἴμο πποδῖ απ{οτίαπαῖε 
οἳ αἲ. Του πῆπετ {νοπι νΠαϊ «οπηπΙοΠΙγ αγο ἀεσεπιεά 

τὸ 



ΡΙο ΟΠΗ ΝΥΡΟΞΤΟΝΜ 

ἀγαθῶν μηδενὸς χρηστοῦ, βλασφημίας δὲ καὶ 
μίσους ἀπολαύειν πρὸς τῶ τὴν αὑτοῦ κακίαν 
γνωριμωτέραν πᾶσι ποιεῖν, πῶς οὐχὶ μεγάλη, καὶ 
ανερὰ δυστυχία, --- οἶμαι, τοῖς ἀνοήτοις 

λυσιτελεῖ τῷ παντὶ μᾶλλον ἐνδεῶς πράττειν καὶ 
µήτε ἐξουσίας µήτε πλούτου µήτε τῶν τοιούτων 
μηδενὸς τυγχάνει. ταπεινοὶ μὲν γὰρ ὄντες 
λανθάνειν τοὺς πολλοὺς ἔμελλον ὁποῖοι κατὰ 
τρόπον’ ὑπάρχουσιν, ἀρθέντες δὲ ὑπὸ τῆς τύχης 
ἐπίσημον τὴν πονηρίαν ἔσχον. ὥσπερ οὖν τοῖς 
τὸ σῶμα φαύλως διακειµένοις βέλτιον καθ αὑτοὺς 
ἀποδύεσθαι καὶ µηδέποτε εἰς τὸ κοινόν, ὅπως 
μηδένα ἔχωσι ̓ τῆς περὶ τοῦτο αἰσχύνης μάρτυρα" 
τὸν αὐτόν, οἶμαι, τρόπον, οἷς συµβέβηκε τὴν 
ψυχὴν ἁγεννῆ καὶ μοχθηρὰν ὑπάρχειν λυσιτελὲς 
ἂν εἴη δήπου ἐν ἀγνοίᾳ τοῦ βίου καὶ σκότει τῆς 
τύχης διατελεῖν. 

᾿Αδίκως γάρ) µοι δοκοῦσιν οἱ πολλοὶ τῶν ἀνθρώ- 
πων τῆς τύχης κατηγορεῖϊν ὡς οὐδὲν ἐχούσης 
βέβαιον οὐδὲ πιστόν, ἀλλὰ ταχὺ δὴ µάλα, οἷς ἂν 
παρῃ, τούτους καταλειπούσης καὶ µεθισταµένης 
πρὸς ἑτέρους. εἰ μὲν γὰρ καλῶς ἦν ἰδεῖν χρω- 
µένους ὡς τὸ πολὺ τοῖς παρ᾽ αὐτῆς ἀγαθοῖς τοὺς 
λαμβάνοντας καὶ μὴ τοὐναντίον εὐθὺς ὕβρεως καὶ 
µισανθρωπίας καὶ θρασύτητος ἐμπιπλαμένους, 
οὐκ ἂν ὀρθῶς ἐποίει μὴ τοῖς αὐτοῖς παρα- 
µένουσα᾽ νῦν δέ, οἶμαι, προαιρεῖται μὲν εὐεργετεῖν 
ἕκαστον ὡς χρηστὸν καὶ τῶν παρ᾽ αὐτῆς δωρεῶν 
ἄξιον, ἐπειδὰν δὲ φαῦλον αἴσθηται καὶ ταπεινόν, 

1 κατὰ τρόπον] τὸν τρόπον Ἰεἶδ]κο, κατὰ τὸν τρόπον ΕΠΙΡΕΓΙΙΒ. 
καὶ τὸν τρόπον Ρο5ῦ. 

3 δήπου ἐν ΕΠΙΡεΓΙΗ5: δήπουθεν. 

το 



ΤΗΕ ΡΙΧΤΥ-ΕΙΗΤΗ ΡΙΡΟΟὉΒΡΕ 

Ῥ]εδδίπσς οπο τοαρς ποϊλίπο ἐλαί ἰς σοοᾷ, δαἱ ταῖμεν 
νηΙβοαίοπ απ Παϊγας, Ρερῖάες ππα]κίπο Ἠ]ς οννη γν]οκες- 
πθςδς πιογο ποϊοτίοις {ου αἲ] ἴπο ννοτ]ά. ον οαπ ἴλμαῖ 
Ρε απγἰῃίπο Ῥαΐ α στεαῖ απά οοπερίοσοις παϊςζογίαπο 2 
Απά 5ο. ἵῃπ ΤΙΥ ορἰπίοη. {ον ἴποςα Ὑο Ἰαοῖς Ιπζς]]]- 

6επος 1 ἵδ ἵπ «νεχγ αγ ΠΊοΥε Ρτοβίαβρ]ε {ο Ῥε ἵπ 

πεεάγ οἰτοιπηξίαποςς απ ἴο ασφπίτο πεϊίηεν Ρονου 

ΠΟΥ τίεῃος ΠΟΥ αἩγ 5ΠΟἩ {Πίπς αἲ α]]. Εον ας Ίοπς ας 
ἴπεγ ννεγα ἴπ Ίου Τν 5ίαξίοπ πηοςε Ῥεγεοπς νο] Γαἲ] 
ἴο Ῥετοεῖνε ἰ]εῖν ἴταο οἨαχασίεν, νΊετεας 1 που 
ατα εχα]ίεά Ὦν Γογίαπο ἰλπεῖν νΠ]αϊπγ ἶς πιαᾶο Οο01- 
ορίοιοᾶς. Αεοοτάπρ]γ. Παςί αξ νι ἴΠοςα νηοςε 
Ροΐος απο ἵπ Ῥαά οοπάΠον 1 ἵς Ὀοαίίεν ἴπαῖ ἴπεν 
απάγοεςς ἵη Ῥτϊναίε απἆ πονον ἴπ ραρ]ο, ἵπ οτεγ ἴπαϊ 
Ὠπεγ πιαγ Ἠαναε πο ν]ίποςς οἳ ἠλαίν «παπα ἵπ ἴλαῖ 
γεδρεοῖ. ἵπ ἴΠα 6αΠ1ε αγ. Γ {απογ. ἴλοδα γν]οςο πηῖς- 
{οτίαπε 1{ ας Ῥοεπ ἴο Ῥοδδοςς α 5ο] νπίοῃ ἰς Ισποβ]ε 
απαά οουχαρί νγοα]ά «αγε]ν Απά 1 το ιοῖν στα ἴο 

γθπηαϊη Ιποοπδρίοιοις ας ἴο ἰΠεῖν Ἰνες απά οὔδοιγε 
αξ ἴο ἴποῖν {ογίππες, 

Ἡϊτ 5οεπις ἴο πο πηζαϊν ἴλπαί πιοςί ππεη αγταῖση 
Ἐοτίαπε οἩ ἴλο στοιπᾶ ἴ]λαί 5ο Ἠας πο 5ταβΙΗίγν οἳ 
Γπαςννογμίποςς Ὀμί αἲ] ἔοο «ροοᾶ]γ ἀοδονίς ἔἶνοσα 
ΝΟΠΙ «ο νὶ]ς[ὲές απά «ΠΙΕίς {ο οἴμοις. Του 1 νο οοιι]ά 
οΏδεννοα ἴμαῖ ἴμο τοαρῖεπῖς ο πετ Ῥ]εδδίπος ν/ενο ἔον 
ἴἩα πιοδὲ ρατῖ ππακίπσ απ΄ Ποποιχαβ]ο αςο οϐ ἔποπι 
απά ποῖ, οἩ ἴῃο οοΠίγαΣΥ. Ροσοπηίπς β]]οᾶ Ππηππεαϊαἴε]ν 

ΜΑ αγτοσαηπςςθ απά ππα]ονο]εηςε απά οεβτοπῖενγ. 
Εοντίαπο πο] ποῖ Ῥο αοϊπο τση 1 «πο ἅῑὰ πΠΟΓ 

γοπηαίη ντ ἴ]ε 6ππιο ροορ]ο: μας ας Ττ {ς, Τ ππασίηο. 

«Ἰπο οἶποσσος ἵπ οποἩ ἱπείαπος ἴο Ῥοποβί α ΡΟΥΡΟΠ 
Ῥεσσαςε «Ἠο 5Ἱρροδος Ἠίπι ἴο Ῥο α σουᾷ παν απά 

ΝΟΥΙΊΥ οἳ Ἠεν οἶ[ίς, Ῥαῖ νἨοη «πε Επάς Πα Το Ῥο 

ὃ γάρ ἀε]είεᾷ ν ΑΝ Παπιονν]τ7. - καὶ εε] ἢ 

-- -α 



ΡΙΟο ΟΠΒΥΞΟΣΤΟΜ 

καταισχύνοντα τὴν εὔνοιαν τὴν παρ᾽ αὐτῆς, εἰκότως 
ἀφίσταται καὶ ζητεῖ πάλιν ἄλλον, ἐὰν ἄρα ἐπιει- 
κέστερον εὑρεῖν δύνηται. ᾽πονηρῶν δὲ τῶν πλεί- 
στων ὑπαρχόντων καὶ τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως 
σπανίως τινὰ φερούσης ἐπιτήδειον εὖ πράττειν, 
ἐξ ἀνάγκης συνεχεῖς ποιεῖται τὰς µεταβολάς, πολὺ 
δὲ μᾶλλον διὰ τὴν ἡμετέραν ἢ τὴν αὑτῆς φύσιν. 
ἔστι δὲ ἄτοπον εἴ τις αὐτὸς μὲν' οὐ δύναται φέρειν 
ἐνίους τῶν εὐτυχούντων, ἀλλὰ μικρὸν χρόνον 
ὁμιλήσας ἀφίσταται, καὶ μᾶλλον αἱρεῖται τὴν 
αὗτοῦ πενίαν ὅπως ἂν ἐνδέχηται Φέρειν ἢ φορτικῶν 
καὶ ἀνοήτων ἀνέχεσθαι τρόπων" τὴν δὲ τύχην, 
θεὸν οὖσαν, ἀξιοῖ τοῖς αὐτοῖς τούτοις συζῆν ἄχρι 
παντὸς καὶ πολλάκις ὑβριζομένην ὕβρεις δεινὰς 
παραμένειν ἀνδραπόδῳ μηδενὸς ἀξίῳ. παρὰ γὰρ 
τῶν πλουσίων εἰς μὲν τοὺς συμβιοῦντας ἀνθρώπους 
ἡ ὕβρις ἐστὶ λοιδορία, προπήλακισµός, κατάγελως, 
τὸ πληγῆναι πολλάκις, εἰς δὲ τὴν τύχην αὐτὴν 
ὑπερηφανία, βαρύτης, µικρολογία. 
᾿Αδικώτατά μοι δοκοῦσιν ἐγκαλεῖν οἱ πολλοὶ τῇ 

τύχη- νῦν μὲν γὰρ αὐτὴν αἰτιῶνται, φάσκοντες 
ἄπιστον εἶναι καὶ μηδὲν ἔχειν βέβαιον. εἰ δ᾽ ἀεὶ 
τοῖς αὐτοῖς παρέµενεν, οὐκ ἐστιν ὅπως οὐχὶ τῷ 
παντὶ μείζονος καὶ δικαιοτέρας ἐτύγχανεν ἂν" 
κατηγορίας. ὅπου γὰρ νῦν ὁρᾶτε τοὺς εὖ πράτ- 
τοντας οὕτως ὄντας πονηροὺς καὶ βαρεῖς, καὶ 
ταῦτα τοῦ μέλλοντος ὑπάρχοντος ἀδήλου, πόσης 
ἂν οἴεσθε αὐτοὺς ὑπερηφανίας καὶ σκαιότητος 
εἶνι µεστούς, εἰ καθόλου μὴ τὴν ἐλπίδα τῆς 
µεταβολῆς ὑφεωρῶντο; 

ος Αΐἴεγ μὲν Αγηΐπι ἀε]είες ἕκαστος. (ορεῖ τες εἰ εἷς μὲν 
εκαστος. 

Τδ 



ΠΕ 5ΙΧΤΥ-ΕΙΕΓΤΗ ΡΙ52ΟΟΙΠΡΕ, 

ΏἹθαΠ απά ρα56, Ργϊπσίπσ «Παππο ΠροΠ Που Ρεπενοίσηςσο. 

πΗΙὮ σουᾷ Τ6ᾶ5ΟΠ 5ο Ίοανες Είπα απά 5οο]κς 5οππεροᾶγ 
εἰσο ἵπ {πτῃ, Πορίπο ἴο Ὠπά 5οἵπς οΠ6 ΝΟ 5 πἹογο 
ἨΠοποιταβρ]α. Βιΐ 5ίπος πιοδῦ ΏπἹεΠ α16 ον] απιά Πάπα 
παϊιτγο τατεἰγ Ῥρτοάιςσες απγροάγ Πιεα ἴο εΠ]ΟΥ Ρτος- 
Ρετίγ, Εοτίαπο πιιδῖ ποεᾶς Ες οοπΙπια]]γ, απἀ 
ΠΙΟΣ ταίῃετ Ῥεσαιιδο οἱ οἱ παϊατα ἴλαπ Ῥεσαιςα οἳ 
πει οἵη. Ὑαὶ Ττ ἶς «ιαπσο ἴλαί οπο ἨΠο οαηποῦ 
ἨΙπιςεΗ επάιαγο 5οπ]ε νο ΕΠ]ΟΥ τε ἔανοινς ο{ Βοτίαπο, 
Ρα πο αξίον α Ῥγῖοξ αξδεοοίαίίοη Ίεανες ἴμπαοπι απᾶά 
Ργείετς ἴο Ῥοαχ Πὶ5 ΟΠ Ρονετίγ ας Ρεςί ο οαΠ ταἴ]λου 
ἴπατ Ῥιαῖ τρ ΙΙ οπεαρ απά 5επΠσε]οδς ΠΠαΠΠΕΙς, 
πενετίµε]εςς αχρεοῖς Εοτίαπα, οοάάσςς ἴποισῃ «πο 
ρα. ἴο Ἰνε ντ ἴ]εςο 6απιο Ῥεγεοής {ου ενου απἆ, 
ποισῃ Εγεααεπί]γ σαρ]εοίοά Το οπἱχασσοιις ἱηδι]ΐς, 
ἴο τεπιαίη ΥΕ απ αἰτετ]ν γνογίῃ]εςς θΊανο!. Εον ἴ]μο 
Γαοϊ ἶς ἴπαῖ ἴλο Ἱπεοί]επος 5ΠονΠ ὮΥ ἴπο τίο Γονγαγά 
πε ἨπιαἨ Ῥεΐπος ντα νηοπι ἴμεγ νο οοηδῖςίς οἱ 
αὈιαδῖνο Ἰαπσιαρο, οοπ{ιπηεΙγ, τἰάϊοα]ε, απά οὔἵοπ α 
Ῥ]ουν, Ῥαῖ (ονατά Γοτίαπο ΠογδεΙ 1 ἵδ αττοσαηςσε, 

Παγδηπεςς, οαρίίοι»πεςς. 
Μοςί απ{αϊν. 1 5δεπὶς ἴο π]ε, αγ6 ἴμο «παγσος πιοδῦ 

πιεη Ῥνίπς ασαἰηςι Εοτίαπο. Του ας 1 ἴ5 Πιογ. πα 
{α] -υ πει αξ Ῥείπο πίτας τννοτίμγ απά Πανίης 
ΠΟ οοΠδίαπογ αἲ αἱ]. πει Π «με αἱνίαγς 5ἴαγεα να 
ἴἩε 5αΠ16 ῬεγδοΠς 5Πα ποι]ά Ἱπενίίαριν ἵποιτ απ 
α[ιοσοίμεν ππογο δετίοας απά ΠαςΗΠαρ]α αοοιςδαἴίοη. 
Έοτ πει γοι ΠΟΥ 5εε ἴμαί ἴμο Ῥνοβρετοιις αγα 5ο 

Ῥαδο απά ἀϊκασγεσαβ]ο, ενεπ ἴποιση νηαῖ ἶς ἵῃ 5ἴογε 
{ου ἴ]σπι 5 αποθγίαϊη, να ποταη ΑΙΥΟσαης6Θ αηπά 
Ῥοοτίςηπεςς 4ο γοι 5Ἴρροςδα ἴμον νο] Ῥα β]Ιοά 18 
ΤΠεγ Ὕνοτε ποῖ αἲ αἲ] αρργολοησίνο οξ α «παησε ᾖ 

3 ἐτύγχανεν ἂν (ΡΡρ5: ἐτύγχανε. 

το 
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ῬΙοὸο 6ΠΒΥΣΟΞΣΤΟΜ 

Φασὶ πολλοὶ τὴν τύχην ἄκριτον εἶναι καὶ πονη- 
ροῖς ἀνθρώποις προσµένειν τῶν χρηστῶν δὲ 

α - . -- 

ἀμελεῖν, ὅταν ὁρῶσι τοὺς ἠξιωμένους τῶν παρ᾽ 
ἐκείνης ἀγαθῶν βαρεῖς ὄντας καὶ δυσχρήστους 
καὶ ἀγεννεῖς. δοκεῖ δέ µοι ἡ τύχη πρὸς αὐτοὺς 

/ πμ Ἐν "η ο ; , 5 δίκαια ἂν εἰπεῖν ὅτι φύσει φιλάνθρωπος οὖσα 
ἀεί τισι πάρεστιν ἡμῶν οὐχ αἱρουμένη τοὺς ἀξίους 
οὐδὲ τοὺς πονηρούς, ἀεὶ δὲ οἷοις ἂν αὐτοῖς παρα- 
γένηται, τοιούτους αὐτοὺς ὄντας ἐξελέγχεσθαι" 
δεῖν οὖν την αὐτῶν αἰτιᾶσθαι φύσιν, μὴ τὴν 
ἐκείνης, ὅτι τοιοῦτοι καθεστήκασιν' ὥστε ὁ μὲν 
ἐνδεῶς τι πράττων εὐθὺς' ἄξιος εἶναι δοκεῖ 

/ 2 / / ] Ἂ ς / Ν 3 

βέλτιον ἀπαλλάττειν, ὅτῳ δ᾽ ἂν ὑπάρξη τὰ παρ 
αὐτῆς ἀγαθά, µοχθηρὸς πέφηνεν. ἔστι γὰρ ὅμοιον 
ὥσπερ εἴ τις, ἀγγείων, πολλῶν ἐ ὄντων, καὶ μηδενὸς" 

« ὑγιοῦς, τὸν εἰς αὐτὰ ἐγχέοντα ψέγοι βλέπων ῥέον 
τὸ ἀεὶ πληρούμενον. εἴποι γὰρ ᾱν, ᾽Αλλ᾽ ἔστι 
πάντα τοιαῦτα" ἕως ὃ᾽ ἂν 1 κενά, λανθάνει. 

/ -- « Δ Δ / λ 

Θαυμάζω πῶς ποτε οἱ πολλοὶ τὴν τύχην φασὶν 
ἐπικίνδυνον εἶναι καὶ μηδὲν τῶν παρ αὐτῆς 
ς / / Γ / Δ ] / - 

ὑπάρχειν βέβαιον. ἐκείνη γὰρ ἐπειδάν τινι δῷ 
τὰ παρ᾽ αὑτῆς ἀγαθά-- ταῦτα δ᾽ ἐστὶ χρήματα, 
2 ή / / / ” / / -- 

ἰσχύς, δόξα, τιµαί--τούτοις οὐδένα κωλύει χρῆσθαι 
ο) - 

κατὰ τρόπον καὶ νὴ Δία γε εἰς τἀσφαλὲς αὐὑτοῖς 
/ / ν .] . μ » / ” 

κατατίθεσθαι, λέγω δὲ οὐκ εἰς τὴν οἰκίαν ἔνδον 
οὐδ) εἰς τὸ ταμιεῖον οὐδὲ κλεῖς ἐφιστάντας καὶ 
μοχλούς" οὐ φυλάττεται γὰρ ὑπὸ τούτων οὐδὲν 
τῶν παρ᾽ αὐτῆς' ἀλλ εἰς εὔνοιαν ἀνθρώπων, 

3” / / / .] - 

πατρίδος εὐεργεσίαν, φίλων βοήθειαν. οὐκοῦν 

1 δίκαια] δικαίως Εβαρ]ς. ἅ τι] ἔτι Ἠεϊδκο. 
3 εὐθὺς ἰναπςεεττοὰ Ὦν Ἠππρετίας ἴο δεσοπὰ Ἰπο Ῥε]ον, ἴο 

{ο]]ου/ ἀγαθά. 4 καὶ μηδενὸς] μηδενὸς δὲ Επιρεγί5, 
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ΤΗΕ ΘΙΧΤΥ-ΕΊΕΤΗ ΡΙΡΟΟ ΒΡΕ 

Μαπγ «παχοε ἴμαί Εογίαπε Ἰαος ἀἰξογπ πα ἴίοπ 

ἈΠά οἴαγς νηῖῃ Ραά Ῥρεγεοής Ραΐ πεσ]εοῖς ἴ]ε σοος, 

Ἠλεη ἴπεγ οβ5εχνο ἴ]λαί ἴλοςο νο Πάνο Ῥοεπ ἀεεπιεά 
νοτίἩγ οἱ Ίεν ἔανοανς αγε ἀἱξαστεσαβρ]ο απά Ὠαγα ἴο 
ἀεα] νὰ απά Ισπορ]ίο. ΕΒιαΐ ΤΠ 5οοπις ἴο πιο ἴλαί 
Εοτίαπα παὶσΏί Πας{]γ δαν ἴο ἔπεπα ἴλαί, είπς πα ἴαν- 
αγ Ῥεπονο]ονὲ, οἩιο ἵς α]νν ἂγς Πε]ρίπο 5οπἹε ΑΠΠΟΠΟ 
αφ. νηζποιῖ 5ε]οοίίπο ἴ]ο ἀεκετνίπσ ος {μα Ῥαςο οἶί]ιον : 
Ρα ἴμαί Ιπνατίαρ]ν ἴ]ο πα ἴπογ Ἠανα νε 
«ιο οοπιθς {ο ἔ]λοπι ἰς ἐ]ιαξ υν]ίο]ι ἴΠεγ «Ώουν πο ἔμο 
πιοτα] ἴεδῖ ἰς αρρΗεᾶ : απα τα Ἰπετείοτο ἴλον «ποι]ά 
Ῥ]απιο ἰΠεῖνγ ονη παϊατα, πο Ἠθυς, αξ Ῥείπο 5ο οΟΙ- 
εΠαίεςὰ λα Ἠε νο ἰς {ατίπο θοππενγηαϊ μαα1ν { ΙΠΙΠΠΟ- 
ἀἰατε]γ «6οπης ΝΟΥΙΗΥ οἱ Ροϊζον {ου ἔππο, ννή]ο Ίο νο 

γεοδίνος Ίου {ανουνς ἔπτης οαξ ἴο Ὄς α Ίπανε. Άγε, 
Πε Ἰδ νετγ παοὴ ας Ἡ, οἶνοη ἃ ΠΙΙΙΡΕΥ οἱ νοςςο]ς 

απᾶ ποῖ οπ6 οἱ {επι 5οιπά. οπο6 Ίνογς το ΕΗπά [αι]! 
ντ] τε ῬεγσοἨ ρουγίπο αι 1πίο ἴποπα, οἩ 5εθίπο 

ἴπαί νλαϊονογ γοβκα]. ας Ρεΐπσ β]]οεᾷ Ιοα]κεά. Το 

ἴπε ππαη πηὶσηἰί αγ. ΄ ΛΗΥ, Ενον αἲ] ατα ]κε ἰμαί : 
ΠΟΥΥΕΥΕΥ. 5ο Ίοης αν ἴΠεγ ατα επαρίγ ἰἱ ἶ5 απποίίσθά. 

1 νοπάεν ΙΥΗΥ ἵπ ἴλο υνοτ]ά πιοςῦ Ῥεγεοής 5αγ ἴλμαῖ 
Εοτίαπε ἰς Ῥγεσατίοις απ Ἠιαί ποπε οἱ μεν οὐῖς Ἱς 
ἴο Ῥο τε]εά προπ. Εου νηΏεπονενγ «Πε σἶνας ΑΠΥ οπε 
πει σοοά ἰλίπος-- νεα]. Ῥουον. {απια, Ἠοποισς--- 
«Πε πογεν Ρρτονεπῖς Πίπι ἔγοπα ακίπο ἴμεςε ἴπ α Ῥγορον 
ΝΑΥ ΟΥ. ΡΥ Ηεανεη, {οπι ἴοτίπο ἴ]λοπῃ αν/αγ ἴπ 5αΓεἴγ 

{ου ΠΙπιςε]Ε: απα [ ἆο τοῦ ππθαπ ΙΠπάΟΟΥς λα ποιο, 
οἳ 1π ἴῃμο ο ομας, ου ρα πς ἔπεπι ππάςγ ]οο]ς απ 
καεγ-- {ον ποπε οΕ πες οἷεῖς ἰς ργοϊοοῖες Ὦν ἴλοσε ἰπίπος 
---Ῥαϊ ταίπεν ςέοτίπο [λοπι ανναγ ἵπ σοσαν]! Γουναγᾶ 
ΠΠ ΙΠά, ἵπ 5οτνίοε το οπο”ς οοΠίτγ. ἵπ αἷά Το Εεπάς. 

5 ψέγοι αθᾶεᾶ Ὦν Ῥβιαρ]ς, ἐλέγχοι Ὦν Ὦπειηππ]εν. 
δ τὸ ἀεὶ ΟΤο5ΌΥ. ἀεὶ τὸ Ηεἴδ]κε : ἀεὶ. 

οο μα 



ο ο] 
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ΡΙΟ 6ΠΒΥΣΟΞΤΟΜ 

οὐδέποτε' οὐδὲν ἀφείλεο ἡ τύχη τοὺς ἅπαξ 
κτησαµένους τῶν οὕτως ἀποκειμένων. οὗτοι γάρ 
εἰσι θησαυροὶ βέβαιοι καὶ πᾶσι φανερὸ τῶν 
αὐτομάτως περιγιγνοµένων. ἐὰν δέ τι λαβὼν 
ς/ αν) Δ Δ / / - - ρ Δ - 

ῥίφη ἢ καὶ νὴ Δία κακῶς θῇ, θύραις καὶ σφραγῖσι 
καὶ κλεισὶ πιστεύων, οὐκέτ᾽, οἶμαι, δι ἐκείνην 
ἀπόλλυνται. 

) / ΔΝ . - ”/ Δ ΔΝ - 

Σφόδρα δὲ καὶ τοῦτο ἄτοπον' πρὸς γὰρ τῷ 
πολλὰ βλασφημεῖν διὰ λόγων κατὰ τῆς τύχης ἔτι 
καὶ πλάσται καὶ γραφεῖς αὐτὴν λοιδοροῦσιν, οἱ 
μὲν ὡς  µαινοµένην καὶ διαρρίπτουσαν γράφοντες, 
οἳ δὲ ἐπὶ σφαίρας βεβηκυῖαν, ὡς οὐκ ἀσφαλῶς 
οὐδὲ ἀκινδύνως ἐρηρεισμένην, δέον ἡμᾶς αὐτοὺς 
τοιούτους πλάττειν καὶ γράφειν τοὺς ἐμπλήκτως 
καὶ κακῶς πᾶσι χρωµένους καὶ μὰ Δία γε οὐκ 
” Δ / 3 Ε) .] .] .) Μ ς ώ Δ ΔΝ 

ἐπὶ σφαίρας, ἀλλ᾽ ἐπ᾽ ἀνοίας ἑστηκότας, καὶ μὴ 
µάτην τῇ τύχῃ μέμφεσθαι. 

ς Ν -- 

ερὶ πάντων μέν, ὡς εἰπεῖν, οἱ πολλοὶ τῶν 
/ 

ἀνθρώπων. οὐκ ὀρθῶς ὑπολαμβάνουσι, μάλιστα 
δὲ τὴν ὑπὲρ τῆς τύχης δόξαν φευδῆ καὶ πεπλανη- 
µένην ἔχουσιν. φασὶ γὰρ αὐτὴν διδόναι μὲν τοῖς 
ἀνθρώποις τἀγαθά,' ῥᾳδίως δὲ ἀφαιρεῖσθαι; καὶ 
διὰ τοῦτο ὡς ἄπιστον βλασφημοῦσι καὶ φθονεράν. 
ἐγὼ δὲ οὐ διδόναι φημὶ τὴν. τύχην τούτων, οὐδέν, 
ὡσ' οἳ πολλοὶ νοµίζουσιν. ᾧ γὰρ κύριος έκαστος 
γίνεται τῶν ὑπαρχόντων καὶ δι οὗ µόνου κεκτῆ- 

» κ) 3 - ”/ .) /. 3 - 

σθαι τἀγαθὰ ἀσφαλῶς ἐστιν, οὐ δίδωσιν αὐτοῖς 
-- -- ΔΝ - 

μετὰ τῶν χρημάτων καὶ τῆς δόξης καὶ τῆς δυνά- 

1 ΑΕἴεΓ οὐδέποτε Αγπῖπι ἀε]εῖες αὐτοὺς, (σεεἱ οοπ]εσίαγες 
αὖθις. 

3 θύραις καὶ σφραγῖσι καὶ κλεισὶ Γοδἳ ννῖἩ Β. θύραις καὶ κλεισὶ 
ΑΤΠΙΠΙ : θύραις σφραγῖσι καὶ κλεισὶ []. θύραις καὶ σφόδρα κλείσει 
ΥΠ, ἢ θύραις καὶ κλεισὶ σφόδρα κλείση ΕΠ. 
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ΤΗΕ, ΡΙΧΤΥ-ΕΙΕΤΗ ΡΙΡΟΟΟΕΒΡΕ, 

Αδειγεᾶ]γ, Εοτίαπα πενεγ ἴακες αἵναγ Έοπι ἴλοςα 
νο Ἠανε οπος ασ αἶτεςᾶ ἔπαια απΥ οἳ ἴο Γπίπος ἴλιας 
εἴοτοά ανναγ. Έου ἴ]οςε αγο ἀεροπάαΡ]ε τεροςί{ονίας 
απ νὶςϊρ]ε {ο αἱ υΠοετοίη ἴο 5ἴοτο ἴλο πηπαά{α]]ς οἱ 

Ἐοχίαπο. Ἠονενον, 1 αἲτεν Πανίηρ σοῖ ἴλοπι ἃ ΠΠ 
καπαπάενς ἔπετηα ΟΥ «ν6Π, Ργ Ηεανοαη. ριῖς ἔπεπη ἴπ ἔ]α 
ΤΟΠΟ Ῥ]ασο, ἱχαςήπρ ἴο ἆοοτς απά 5εα]ς απά Ίουκς. 

ΠΟ ΊοπςςΥ, 1 [απογ, ἶ5 {Πείγ Ίος αδοίραΡ]ε {ο ου. 
Απα οτε ἶ5 5οπιοµίπο εἰξε ννλίο] ἰς νευγ 5ἴταπρο : 

Ρεσίάες ἴ]λε ΠΙαΠΥ νεγβα] Ῥακρμοπείες αραἰπςί ΕοΥ ίππο, 

«οπ]ρίοις απά ραϊηίενς α]ί]κο αἷςο απ Ἠεν. 5οπι6 
τεργεδεπ{ίπσ Πε αξ πιαςὰ αι τοδοίπς ον ο [ες τες]κ- 
Ιε55Ιγ αὐοιῖ, 5οπιε ας 5ἰαπαάίπο οἩ α ὀρλοτο, ας 1 Το 
καγ ἴλαῖ «Ἠο Ἰας πο 5αΐο οὐ 5οουγε 5αρροτί, νἼετοας 
1 ἶς οιχςε]νες ἴ]λαί νο οισΏῖ ἴο πποπ]ά οἵ ραϊπί Ι]κα 
ἴλαί, 5ἶηος Ὑο ἰτεαί ενεγγἰλίπο ἵπ α πιαὰ απᾶ ονἰ] 

ΓαςΠίοτι---απᾶ ποῦ, ΡΥ Ηεαν 6Ἡ., νἰαπάίπο οη α «Ρῃετε 
Ρις ταίμανγ ο Ρο]. Ρίασςο οἳ 14ἱν Επάϊς Γαι]ῖ 

μΙζῃ Εοτίιης. 
Ἠλ]ο οἳ. νἰτίπα]]γ ονεχγ ἱορίο πιοδῖ Ἠπεπ π]α]κα 

ἱπουγγεοί αξςιπαρίίοΠς. ἴ]ε ορίπίοη ἴΠογ Πο]ά τεσαγς- 

ης Γοτίαπε ἶ5 ραγο]ατ]γ {αΐςα απά επγοπθοις. Του 
ΏλΕΥ 5αγ ἴλαί, ἴποισῃ 5ο σἶνος ππαπκπά ἰΠεῖη σου 
Επίπσς, «πο Πσ]ί]ν ἴακες ναι Άγναν αραῖη; -α {ΟΥ 

σε. Υ6ᾶ5ΟΠ ἴΠεγ τπα]σῃ Ίου ας Ρεῖπς ππήγαςενν ογίμγ 

απά ]οαίοις.. Βαϊ 1 οἰαίτα ναί Εονίιπο ἆοες ποῦ γοα]]γ 
οἶνο αΠΥ οἱ ἴ]οςε ἐΠίπος, αξ πιοςὲ πιο πήη]ς «ο ἄοας. 
Τος Όλαξ ννΠΙοἩ οἶνες ϱαςἩ πιαπ οοπίτοὶ ονος Πὶς 

Ροβκςοδδίοης απά Επτοισ]ι γΠΙοἩ. αἶοπο 1 ἶς Ρρορδῖρ]α 

ἴο Ἠανο 5εοιγο Ροδςεβδίοπ οἱ οπε΄ς σοοᾷς 5ηο ἄοες ποῖ 

Ρεβίον/ προῃπ ἴπεπα αἱοπο να ἰνοῖν ν/οα]] απά Γαπιο 

ὃ τάγαθά ΓπὰάοτΕ: ἀγαθά. 
4 ὡς] ὧν Ανγηιιη. 



ΙΟ ΟΗΠΒΥΡΟΡΤΟΝΜ 

µεως. τοῦτο δέ ἐστιν οὗ χωρὶς οὐκ ἐστιν οὐδὲ 
τῶν ἄλλων ἔχειν οὐδέν, οἴεσθαι μέντοι καὶ ἆπα- 

τᾶσθαι. καθάπερ οὖν οὐδὲ ἡμεῖς, ὅταν εἰς τὴν 

οἰκίαν τινὰ εἰσαγάγωμεν ἢ τὸ χωρίον ἢ σκεύη 
τινὰ παράσχωµεν, εὐθὺς κύριον ἐκείνων τοῦτον 

ἀπεδείξαμεν, ἂν μὴ προσῇ τὸ μετὰ ἀσφαλείας 
τινὸς καὶ γράμματος, οὕτω καὶ ἡ τύχη κύριον 

οὐδένα ποιεῖ τῶν ὑφ᾽ αὐτῆς διδοµένων, ἐὰν μὴ 
προσῇ τὸ μετὰ νοῦ καὶ φρονήσεως τινὰ λαμβάνειν. 

15 Οἱ μὲν δὴ πολλοὶ τῶν ἀνθρώπων εἰώθασιν 
εὐδαιμονίζειν εὐθὺς οἷς ἂν ὁρῶσι τὰ παρὰ τῆς 
τύχης ὑπάρχοντα, ὥσπερ τοῖς πλέουσι συνήῄδονται 
πνεῦμα ὁρῶντες ἐπέχον, οὐκ εἰδότες οὔτ᾽ εἰ φορὸν 
αὐτοῖς τοῦτό ἐστιν οὔτ᾽ εἰ κυβερνήτην ἔχουσιν 
ἔμπειρον. ἐγὼ δ᾽ οἶμαι τότε δεῖν µακαρίους 
κρίνιν τοὺς ἐν ἀφθόνοις ὄντας τοῖς παρὰ τῆς 
τύχης, ὅταν αὐτοῖς καὶ τὸ φρονεῖν παρῃ. καθ 
αὑτὰ γὰρ ταῦτα δηλονότι, εἰ τοῖς ἀνοήτοις γένοιτο, 

κινδύνου καὶ δυστυχίας αἴτια. 

1 δηλονότι Ἠ Παππονή: δῆλον. 

δΊ1. 



ΤΗΕ ΘΙΧΤΥ-ΕΙΕΤΗ ΡΙΡΟΟΒΡΕ 

απά Ῥουγεν. Χο, ἴπαί ἰμίπο Τε ἶς νηλοαξ νο 1 ἶς 
ποῖ Ρροββίρ]ο Το Ῥοδ5οςς απγ οἳ ἴπε οἴμεν ἐπίπσς Ρα 
οπ]γ Το ἱπιασῖπο ἴλαί οπε ἆοος απἀ Το Ῥε μα νἰοζϊπι 
οἱ ἀε]αξίοπ. Τον εκαπηρ]ε, ]αςί ας πμεπ νε Ῥτίπς 
50ΟΠ1ςΘ ο0Π6 Ιπίο οι Πομςε οΥ ος {αγπι ΟΥ Ὕπεπ Ίνα 
Ῥτονίάε οετίαῖη ερ αἱρπιοπῖ, νο οαυςε]νες ἆο ποῖ {ογ{]ι- 
ΝΠὮ αρροϊπε Είπα πιαςίεν ονεν ἴμοςε λίπος, απ]εςς 
ἴπετο ἶς Ιπο]αάεά ἵπ πο ἰγαπδαςίίοηπ 5οπ1ιο ΜΤΙΓἴεΠ 
σιαταηίες, 5ο αἶςο Εοτίαπε ἄοες πο π]ακο αΠΥ οπε 
πηαΣίεχ οἱ ἴ]πο ἴμίηος οβεγεά Ὦγ Ἠεν. απ]εςς ἴΠεγε ἵς 

αἴἴασῃεςα {ο ἴπε σταπῖ Πε «Πρα]αίοι μαι ἴπεγ αγε 
ἁοοθρίεςᾶ νῃ ΠπτεΙΙσεπος απἀ σου Πιάσεπιεηῖ. 

Μοςί ππεῃ, οϐ οοµΊ56, αγα νοπῖ Ἱππιθάϊαϊε]ν ἴο 
εοποταζα]αίο ἔμοςε γΥποπι ἴΠεγ 5εο 5αρρ]εὰ ντ ἴ]ιε 
οἷβις οἳ Εοτίαπε, ]αςί αξ ρεορίο τε]οίοε να ππεη αἲ 
«θα ΝΠεη ΤΠεγ οΏδεινο ἴΠαί ἴλπεγ Πανε α Ῥτεεζε, 
αΠΠοιση ἴΠεγ Ίκπον ποϊίμεν νοίμον Γμὶς Ώγεεζε ἵς 
Γανοπταβ]ε Το ἴμεπι που λείπουν ἴμευ Ἠανο α Ἠείπας- 
ΠΊαΠ ΙΙ εχρείεπος. Βιΐῖ ας {οΥ πιγσοΙ, Ι Ῥεβενο 
ἴπο πια Το ]αάσε Γοτίαπαίε ἴποςε ννΠο αγε 5ατουππάεά 
ἵπ αριαπάαπος γη Η ιο οἷ[ίς οἳ Εοτίιπε ἶς νετ ἴπεγ 
Ἱανα ρτιάεπσοε ἴοο.  Έον παπί{εςί]γ ἴἨεςε οϊῖς οἱ 
ἴΠεπηξε]νος, “Ποι]ά ἴπεγ Ῥεσσπιε ἴμπο Ῥρτοροτϊν οἳ 
Γοο]5. τηὶσΏῖ Ῥε α 5οιγοε οϐ ἆαπσεγ απ ἀῑδαρίεν. 



ΤΗΕ ΡΙΧΤΥ-ΡΙΧΤΗ ΡΟ Ε. 

ΟΝ πΕΡΟΤΑΤΙΟΝ 

Ἔπηε ἴπεπιο ΟΕ Ἠπῖς Ἠςσοιγδε 15 ἴπε βο]κ]εποςς οἱ με στον 
απα ο Εοἱ1γψ ο Έποδε νμο 5εε]ς ἵο υπ απᾶ Πο]ᾶ 15 {ανοιγ. 
Ὠ]ο τερατὰς ἴ]οδε νο γΊε]ά το ἴπαί απιρ]Ποπ ας ν]οῖτης ος 
ἀε]αδίοη.. Τπε ραβ]]ο Ποποινς {ο ν/ηΙο]ι ἴπεγ θἰτῖνε ἨἸανε πο 
τα] ΠΠ απ ατε ρΙτοβαςεᾶ αἲ ἴοο ΠϊρΗ α Ῥτίσε, δοπιεῖπιες 
τοάιοῖης Το Ώορςατγ ἴποδε νο αἶπι Το τεασἩ ἴπεπα. Παϊ ἶς 
ΠΠΟΤΕ, πο απρ]ταπῖ ἔοτ Ῥοριαίαν αοσ]αῖπι 5αογ]ῃσες Πῖς Ἱπάςε- 
Ῥεπάεπσθ. Πε ἶ5 ἔοτοεὰᾷ ἴο οτᾶετ Ἠὶς Η{ε ἴο δὲ ἴμε ννπῖπις 
ΟΕ ἴποδε ΊνΠοςδε {ανοιγ Πε ἶς οοιγπς----ἴπ 1ἴ5δε]Ε απ Ἱπιροδδίρ]ε 
ἰας]κ---απά Ἠε ογΊπσες Ῥείογε ἴε Ποδβ]ε ογΙΠοῖδπι οἳ οἶῆσεπ 
απᾶ αἰεπ α]]κε. Νο ππαΓίεν Ὑγπαῖϊ 6οἨεππε οἱ Ιε α Παπ 
αἀορῖς, Πε ἵ5 5αγα ἴο ο πιςδ]ιάρεά. ΤΠε 5απε Ρο]Ιογ 15. 
Ππετείοτα, [ο 5ἴεε] οπεςε]{ αραϊπςί ογϊηοῖσπι, ἵπ οἴμει γνοτᾶς. 
1ο αἀορῖ ἴπε αιᾶε οϐ ἴε ΡΠΙΙΟΣΟΡΠΕΓΥ. 

Ατπίπι α1Ρες ἰμαῖ ἴπε Ὠϊδοσιτδε οτἱρ]πα]Ιν επἀεά Ἰπ ἴπε 
πι]αςί οἱ 5326. απ ἰπαῖ νλαϊ {ο]]ουνς Ἰαςδ Ῥεεπ αρρεπᾶεὰ Ὦν 
Ριο᾿5 εἀϊἴογ, νο, οοππῖπς προπ ἴπτεε Ῥαδδαρες οἳ ἰππῖ]ατ 
Ῥιτροτῖ, οποδε ἴο Ῥτεδεινε ἴμεπι τοις Ἱπο]αδίοτ Ἱπ οιῦ 
Ὠδοοιτ5θ. Ἠε 5 Ιεᾷ 1ο ἴπῖς Ῥε]ίεβ Ὦν ἴπε Ῥτεδεπσα ἵπ ἴμε 
5οοἱ]οπ τεζεγτεᾷ ἴο οϐ ἴπε 5επίεπσε Ῥερϊπηϊηπρ τί δεῖ δόξης 
ἐπιθυμεῖν, ὙΠ]ο]ι ἶς ἰποισηί ἴο ἔοτπι α Ἰορῖσα] οἼοδε. ὨἨε 
ΠΡΙ ανα Εοιπᾶᾷ αἀαἰΠοπα] 5ιρροτί {οτ 5 Ῥε]εβ ἵπ ἴπε 
Γαοῖ ἴλαϊ ἴπο Ῥερ]ηπ]ησ ο εαςοὮ οἳ ἴπε 5μοσεεάίπρ Ῥαᾶδδαρες 
15 ππατκεὰ Ὦ)γ αδγπαείοηι. ΑΙ ἴἼπτεε πεδεπιρ]ε Ιπίτοαιοίοτγ 
ΡαταρταρΗς ΟΕ εχοτᾶῖα. Τ]ε εχίαπὲ ννοτ]ς οἳ Ρο τενεα]ς ομει 
Ἰηδίαησος οἳ ἴπε οχϊδίεποε οἨ νατ]απῖ νεΓδίοΏ5 ο8 α ϱΟΠΙΠΙΟΠ 
Ώπεπιε, αρρατεπ!]γ [εςηθγίης ἴο Πῖς Ῥτασίίοε οἳ ἀελνετίης 
α ΡΊνεπ 5ΡεεςἩ ΟΠ ΠΠΟΤΕ ἴΠαη Ο0Π6 00688ΙΟΠ. 

Ρεου]]ατ Ιη{ετεδί αἴἴασλες {ο ἴπο Ῥτεδεπί Ι)δοοιγ5ε Ῥεσαιδα 
οϐ απ α]αδίοη ἵπ 56: ἔτι δὲ ἰδεῖν ἐστιν οἰκίαν συντριβεῖσαν 
πλουσιωτέραν ἐκείνης διὰ γλῶτταν καὶ νὴ Δία ἑτέραν κινδυ- 
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ΤΗΕ 9ΙΧΤΥ-ΡΘΙΧΤΗ ΡΙΞΟΟὉΌΒΡΕ 

νεύουσαν. ΤΠε νο '' Ποιςδες μετα τεζετγεᾷ ἴο ατα ἴΠποιιςηί 
ὮῬγ Ατηϊπι ἴο Ὠανο Ῥεεπ τεδρεοῖνε]ν ἴλπαί οἳ Ἀετο, Ὢποςε 
Ῥτείεηδίοης α5 α 5ΙΠΡΕΓ (διὰ γλῶτταν) ατε Ῥεῖπρ οτεαττοά 
ΝυΗΠ Πὶς ἀονγπέα]]. απ ἴπαί οἱ Γοππϊίαπ., ν Ἴοδε αδδαςςΙπαἴΙοῃ 
Ἱς πετο ῬτεςΙοίεα. Ατηϊπι οΏδεινες ἴλπαί ἴουγατα λε οἶοδε οϐ 
ΏοππϊΠαπ΄ς «αΤεεΥ 5116 Ῥργεαϊοξῖοπς νετε ομγτεηῖ, εγεη Ῥεϊῃρ 
Κπονπ Ὦ) ἴμε επιρετογ Πἰπιςε], απᾶ Ἰε Ῥοϊπίς οιῖ ἴπαι 
ΑΡροηοπίις οἳ Έγαπα νας αΡ]ε ἴο αΠΠΟΙΠΟΕ ἵπ Ἠρμερδις ἴπε 
πηιτάετ οἱ Ώοπηϊίαπ αἲ ἴΠε γεγγ πποππεπί ἨΥΠεΠ ΙΕ γνας ἰα]κῖπο 
Ῥ]αςε Ἱπ Ἡοπιε! Π Ατηϊηις τοαδοπίπς 5 οουγεοξ, ΟἱΙΥ 
Ὠϊδοοιτδε οαπ γψ οοπῃάεποε Ὦε ἀαἴεὰ 5Ποτψ ὈῬείογε 
Ῥοππϊμαπ)ς ἀθαϊῃμ. νυηῖ]α Ὠ]ο τνας 511] ἵπ εχῖ]ε, 



] 

[ο] 

ΠΕΡΙ ΔΟΞΗΣ ΠΡΩΤΟΣ 

Εἰσί τινες, οἳ τοὺς μὲν φιλαργύρους ᾖ ἢ φιλόφους 
ῆ οἰνόφλυγας ἢ ἢ περὶ γυναῖκας ἢ παῖδας ἐ ἐπτοημένους 
ἀσώτους ἀποκαλοῦσι καὶ δυστυχεῖς, καὶ τούτων 
ἕκαστον ἡγοῦνται τὸ µέγιστον ὄνειδος, τοὺς δὲ 
φιλοτίμους καὶ Φιλοδόξους τοὐναντίον ἐπαινοῦσιν, 
ὡς λαμπρού: ὥστε καὶ αὐτὸς ἕκαστος ὀψοφαγῶν 
μὲν ἢ πίνων ἢ ἐρῶν τινος αἰσχύνεται καὶ περι- 
στέλλει τὴν ἀκρασίαν, δοξοκοπῶν δὲ καὶ Φφιλοτι- 

/ 2 / » [η] / Ίλ ΑΑ βά 

µούμενος οὐδένα ἀνθρώπων βούλεται λανθάνειν, 
ἀλλὰ ἐν τῶ µέσῳ ταῦτα ποιεῖ. 

΄Γῶν γὰρ πολλῶν ἕκαστος εὐφημεῖ τὴν τοιαύτην 
νόσον, λυσιτελεῖν ἡγούμενος αὑτῶ. καὶ δηµοσίᾳ 

ν ς / “ / . / 

σχεδὸν αἱ πόλεις ἅπασαι δελέατα ἐξευρήκασι 
παντοῖα τοῖς ἀνοήτοις, στεφάνους καὶ προεδρίας 
καὶ κηρύγματα. τοιγαροῦν ἤδη τινὰς τούτων 
ἐπιθυμοῦντας ἁἀθλίους καὶ πένητας ἀπέδειξαν, 

σ) λ 2 / / . Ν / 2 ϱ) ροκ 

οὐδὲν ὀρέγοντες µέγα οὐδὲ θαυμαστόν, ἀλλ᾽ ἐνίους 
- ” 3 

ἀπὸ θαλλοῦ περιάγοντες, ὥσπερ τὰ πρόβατα, ἢ 
στέφανόν τινα ἢ ταινίαν ἐπιβάλλοντε. οὐκοῦν 

1 08, Ῥ]αϊο. Ρµαράγης 990 Ὁ. 
Σ Οπ ἴμο εαβ]εοί οϐ οτονης ο. Αἴπεπαειις 12. 669 ς-θδθ ος. 

(τον ης νεντε {ανοιτῖῖε Ῥτίσες Ιπ ἴε αἰλ]είῖο ραπῃο». Εε»ι 
Ίπονπ ἶς ἴπα ογονΠ ο{ ν]ά οἱνα, αναναεᾶ αἲ Ογπιρία. Τε 
[Ιαάπππεπος οἱ Ρο]γο]εῖτις ροτίταγς απ αἰμ]είε Ῥπάϊπρ Εὶς 
Ότου; να α πΏθοηἨ. Οτονης Ίνετε ανγατάεᾷ αἱδο {οτ Ῥαβ]ήςο 
«ογν]σς, α5 1η μπα ΕΑΠΙΟΙ5 ο.δε οῇϐ ΤΏεπιοβίΠεπες. ἾΙπ αΙἴπεν 
εροτῖς ος Ρρολίος ἴνε οτονΏ ππὶρΠί Ῥτονο οο5!]γ. 
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ΠΕ ΟΙΜΠ ΕΝΕΡΓΗ ὈΙΡΘΟΡΕΡΕ: 

ΟΝ ΚΕΡΟΤΑΤΠΟΝ 

ῦηξΕΒΕ από 5ΞΟΠΙ6 Νο Ῥταπά ας ἀἰςςο]αῖε απά Ἱ]]- 

εἴαγγεα 516] 16 αξ Ίανε α ογαν]πσ ΤΟΥ ΠΊΟΠΘΥ ΟΥ Ε0Υ 

αἀαἴπίῖος οἳ {ου νῖπο ος πο ατα ἱπῃαπιοά ψΙῃ ας: {ου 

ΝΟΙΠΘΠ ΟΥ Ῥογς. απά ἴπεν τεσατᾷ οαςἩ οἳ ἴΠεςο νίοες 

ἃς ἴπε στοαῖεςί ἀἴξσταςσαο. γεῖ ἴποςο νἩο οἵανο αῑξ- 

Πποβίοῃ απᾶ τεριἴα ο. ο Τηο οοΠΙΓαχγ. ἴπου αρρ]αιά. 
Ὠπ]ίπο ἴπεπα Παςίτίοιςς απά {Πογοίογο. νπῖ]ε θαο]ι 

οπθ οἱ Ἠὶς ον αοσοοτᾶ. ἴ α σοαγππεῖ οἳ α- Πρρ]ογ οὗ 
ἃ Ίονεγ ο{ 5οπιεβροςγ. Γεο]ς α-Παιπες απά ἴτίος ἴο ο]οα]ς 

Πῖς Πποοπίίπεπος, γοῖ νηεν σοεκίπσ περιαίαίοη ἁαπιά 

ἀἰςΗποίῖοπ Ίο ἄοες ποῖ παπί ἴο 65οαρε ἴμε ογο ΟΓ αΠγ 
ΠΊΠ ΟΠ εατίῃ. αἱ ταῖπεν Ίε οαστίες οἨ Πῖς αιιοςῖ ἴπ 

ἴμε ορεῃ. 

Άπα πο ΜΝΟΠάΕΥ, ΤΟΥ ΑΠΠΟΠΟ ΊΠεἩ ἵπ σοπογα] θας] 

ερεα]ς νγε]] οϐ ΕΠὶς ἵγρε ο ππα]αάγ. ἀεοπιῖπο 1 αάναη- 

ἴασαοοις Του ἨΙπΙςοΗ.  ΤπἉτίµογππογε. Ὦν οβ]ιοῖαΙ αοῖ 

γιτίαα]]ν αἲ] ἴπο εἴαίος πανε ἀενίςεά Ίατες οἳ οΥετγ 

ΚΙπα {ον ἴλε εΙπιρ]είοης---ογονης απ Γοπῖ 5οαῖς απά 

Ραβρᾖο Ῥγοσ]απιαίίοης. Αοσοτάἰπσ]γ. ἵπ 5οπ]ε Ιηςίαηποες 
ΠΠΕΠ ΝΟ οτανεᾷ ἴλεςοε ἰΠίησς Ἠανε αοἴια]]γ Ῥοεπ πιαᾶς 

κγείοσμεᾶ απά τοάιοεά ἴο Ῥδσρσαίγ, αἰἰποασ]ῃ ἴ]με 

κεἰαῖες Ἠε]ά Ῥείογε ἴμοπα ποϊΠίπο ογεαῖ οἵ πνοπάσνβα] 

αἲ αἲ]. Ῥαϊ ἵπ 5οπ1θ οα5ες ]εᾷ ἐπεῖν νΙοίῖπις αβοιί ντι 

α ορτὶσ οΓ 6ΙΟΕΠ. ἂξ ΠΟΠ Ἰοαά οαἴἴ]ε.ῖ ος οἸαρρεά προπ 
ΜΠεϊγ Πεαᾶς α οΤΟΝΠ ος α Ἴρροῃπ.: ΤῶΠεγείοτο, υηῖ]ο 
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ΡῬΙο 6ΗΠΒΥΡΟΡΤΟΝΜ 

 - - .] Δ .) - / . . / / 

ὁ τοιοῦτος, ἐξὸν αὐτῷ µυρίους, εἰ ἐθέλοι, στεφά- 

νους προῖκα ἔχειν οὐ µόνον ἐλαίας ἢ δρυός, ἀλλὰ 
Δ -- Δ 

καὶ κιττοῦ καὶ µυρρίνης, πολλάκις τὴν οἰκίαν 
” / -- 

ἀπέδοτο καὶ τὰ χωρία, καὶ μετὰ ταῦτα περιέρχεται 
- Ν ζλ / ”/ ” Ν / πεινῶν καὶ φαῦλον τριβώνιον ἔχων. ἀλλὰ κηρύτ- 

/ - - 

τεται, σίν, ὑπὸ τῶν πολιτῶν, ὥσπερ ἀπολωλὸς , ρ 
.) / - -- 

ὃ ἀνδράποδον. οὐκοῦν εἰκότως χρῶνται πρὸς τὰς 
/ -- - . - 

χειροτονίας τῶ τῆς ἐλαίας θαλλῶ διὰ τὸ φύσει 
Δ / 

πικρὸν ὑπάρχειν. τοὺς γὰρ' δοξοκόπους ἐκβάλ- 
] -- 5 - ε -- -- 

λουσιν ἐκ τῶν ἀγρῶν' οἱ δῆμοι κραυγῇ καὶ ψόφω, 
/ 8. 39 ν - « / ο. καθάπερ, οἶμαι, τοὺς ψάρας οἱ γεωργοί. κἀκεῖνοι 

Ά ] / - λ ”/ 

μὲν µεθίστανται πρὸς ὀλίγον' τοῖς δὲ οὐκ ἔστιν 
ι] δὲ ”/ -- ᾧώ ’ ι) / 5” Ν / 

εἰς οὐδὲν ἔτι τῶν ἰδίων ἐπάνοδος, ἀλλὰ περιίασι 

ικρὸν ὕστερον πτωγοί, καὶ οὐδεὶς ἂν προσαγο- 
” 

/ - 

ρεύσειεν ἰδὼν ἔτι τῶν πρότερον διαρρηγνυµένων. 
/ .) -- 

4 ΓΤοσαύτη δ᾽ ἐστὶν ἡ τοῦ τύφου δύναμις ὥστε 

παρὰ μὲν τῶν βαφέων ἀγοράσεις δυοῖν μνῶν ἢ 
- ΔΝ / / ν] 3 ” / 

τριῶν καλὴν πορφύραν' δηµοσίᾳ δ᾽ εἰ ἐθέλοις 
-- / / ”/ Δ ΔΝ Δ ώ 

πολλῶν πάνυ ταλάντων ὤνιος. καὶ τὰς μὲν ἐκ 
- - / - Δ 

τῆς ἀγορᾶς ταινίας ὀλίγων δραχμῶν, τὰς δὲ ἐκ 
-- / ς υ. Δ 

τῆς ἐκκλησίας πολλάκις ἁπάσης τῆς οὐσίας. καὶ 
3 - - / 

τοὺς μὲν ἐπὶ τῆς ἀγορᾶς κηρυττοµένους ἀθλίους 

1 τοὺς γὰρ [) : τοὺς ΡΜ. 
2 ἀγρῶν] ἀγορῶν ἩΗ. πιατρῖπα] οοτγεςβῖοη αἀορῖεά Ὦγ Αγηϊηι 

απά Βιάό. 
8 καθάπερ Ρβιρ]ς: καθώσπερ. 
4 τοὺς γὰρ δοξοκόπους . . . διαρρηγνυµένων ἀε]είεὰ Ὦ} Επι- 

Ῥετῖας. 
ὅ βαφέων ΕΠΙΡετΙΗ5: βαρβάρων. 

1 Οτονης ο ἵνγ οἵἳ πιγτῖ]ε ννογε 5οΟΠΙΘΙΙΠΙΕΡ Ὑοτη ἴο γνατὰ 
οϐ ἀταπ]κεηπποθςδδ: οξ. Αἴπεπαειις 12. 615 ἆ-ο, 

90 



ΤΗΕ, 9ΙΧΤΥ-ΦΙΧΤΗ ΡΙ5ΟΟΌΒΡΕ, 

α {οο] ]κα ἴαί, 1 Ίο 5ο ἀεδίνεᾶ, παὶσηί πανε {ον ἴ]ε 
αδΚίπο αΠγ ΠΙπηΡετ οἳ οΤΟΥΠ5, ποῖ ΠΙετεΙγ οἱ ονε 
ος οἱ ο. Ριαΐ ενεπ οΓ 1νγ οΥ ο παγτί]ε! οξἵεπ ο 5ε]]ς 
Πΐ5 ἨἈοιςα απά Πὶς Ἰαπάς απά ἴΠεγεαξίοτ σοος αροιῖ 
ἨΠΟΥΥ απᾶ οἶαά ἵπ α 5ΠαΡΏγ Ἠξε]ε οἰοακ. ΑΛ Ῥιαἳ, 
5αγ5 Πε, Πὶ5 παππε ἶ5 ραβ]οἰν Ρτου]αίπιεᾶ Ὦγ πάς ζε]]ουν 
οἰίσεης---]αδί ας ἶ5 ἴ]λαί οἳ α ταπαν/αγ 5Ίανε!. ΝΙΠι 
σοοᾶᾷ τααδοΏ, ἴπετείοτε, ΠπεΠ πδα ἵπ οοπηεχίοπ. νάἴ]α 
ἴμε νοῖες ραςςεά ἵπ ΑξςεπΡΙγ ἴπε Ώγαπο] οξ με οἱνο;" 
Ῥεσαιςα οΕ 15 παϊῖνε Ρἴετησςς !. Έον ἴμο ποϊοτίεῖγ- 
5εεΚκετς ατα ἀτίνει οαῖ οἱ ἴΠείνγ Πε]άς Ὦν ἴο ἀεπιο- 
εγασῖες γη «Ποιίπο απἆ οἰαπποιιγ,” ]αδῖ ας, ππεϊλίη]ςς, 
ἴμε εἰαγήπος αγε ἀτίνεπ οαῖ Ὦ}γ ἴΠε {αγπιετς. ἈΤοτε- 
ονες, ἴποισῃ ἴπε σἴατμπος νη]λάτανν ἔογ α Ηεί]ο νε. 
ἴμε ποϊοτιεῖγ-ςεεεκοις «4η πενοχ αραἶη τείατΏ Το αΠΥ- 
ήπσ ἴπαί οπςε γγας ἰΠείτς, ΠαΥ, α ποτε γΙ]ε Ἰαΐεν 
ἲΠεγ σο αβοιῖ αξ Ῥοσσαγς απά πο Ίοηπρεγ νοι]άἀ αΠγ 
οηε οἱ αἰ] νο Εογππετ]γ γεγε ζαΐπ το Ῥανςί ἰπεῖτ Ίάπος 
ΝΤΙΠ «Ποια ίπς οτεεῖ ἴλοπα 15 Ἆε 5ανν ἴλεπι. 

Ἠονενεχ, 5αςἩ ἶς ἴπε 5Ρε]] ο ΕΠίς παπα ίοῃ ελα, 
ἴποισῃ γοι να] Ῥαγ {τοπ ἴπε ἀγενς {οΥ ἴννο οἵ ἴἨχαο 
πηίπας α Παπάκοπιο ρυτρ]ε παπῖ]ε, «Ποπ]ά γοι νξδῃ 
οπο6 ΡΥ Ῥαῤρ]ο ανανά Τῖ ννοι]ά οο5δῖ γοι νετγ ΠΙαΠΥ 
ἴαἱεπῖς.  Ασαϊπ, ἴΠοισῃα γοι νι Ῥαγ ἴἶε τῖρροινς 
οἱ πε ππατκεῖ-ρ]ασε Τον α ἔενν ἀνασμπλας, ἴποςε οἳ 
ἴπε Απεεπιρ]ν νν]] οεἵεπ οοςί γοι αἲ] γοιν Γοτίαπο. 
Ἐπνίπεγππογε, νο Ῥεγεοης πο ατα οτίοᾷ {ο 5α]ε 
ἵπ ἴπε ππατκεῖ-ρ]αςε 5 α]ἱ ἀεσεπι ντεϊσμοαά, ἴποςο ονιεὰ 

Σ Ῥετῃπαρς απ α]]αδίοπ ἴο ἴπε υτεαῖμς οαγνεὰ οἩ οεγίαΙΠ 
5ἴοπος οοπίαΙπῖηρ οΏῃ]οῖα] τεσοτᾶς. 

ὃ Το ραϊπ ἴπε 5Ποιῖ οἱ ἴπε πιοΡ ἴπεγ ατε ἀτίνεπ ἴο 
καστίῇᾗοε ἴπεῖγ Ῥτγορετίγ. 

3 Τῃε Ιπίτ]ηςίς να]ιε ο ἴπε πηῖπα Ὑγαξ οΠε ἰκείΠ ρατί ος 
ἴπε ἴα]επῖ, Ὀιΐξ οπε Πιαπαγεα ἔἴπιες ἐπαῖ ο6 ἴπε ἄτασμππα. 

ὅ Ἴμο δΊανες: ο, ξ9. 
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υιο ϱΗΠΥΟΞΤΟΝΙ 

/ 1 / νο Ὁ - , / 
πάντες νοµίζουσι, τοὺς ὃ᾽ ἐν τῶ θεάτρῳ µακαρίους' 

καὶ τούτους μὲν κηρύττεσθαί φασιν, ἐκείνους δὲ 
2 ΄ ον / ΔΝ / Ν ἀποκηρύττεσθαι, δῆλον ὅτι παρὰ µίαν συλλαβὴν 

γιγνοµένης τῆς διαφορᾶς. 
ϱ/ λ / . 3 / / ς Οὕτω δὲ πάνυ τῶν ἀνθρώπων κατεφρόνησαν οἱ 

πρότερον καὶ τὴν εὐήθειαν αὐτῶν συνεῖδον ὥστε 
ο ΤΝ - / / Λ --- λὰ ὑπὲρ τῶν μµεγίστων πόνων καὶ πληγῶν" φύλλα 

/ » εν] κ ) Δ ς / / προύθεσαν. ἀλλ ὅμως εἰσὶν οἱ χάριν τούτων 

ἀποθνῄσκειν αἱρούμενοι. τῶν δὲ αἰγῶν οὐκ ἂν 
/ 

οὐδεμία κατακρημνίσειεν αὑτὴν κοτίνου χάριν, 

καὶ ταῦτα παρούσης ἑτέρας νομῆς. καίτοι ταῖς 
Δ }λὅλ 2 .) Ν ς / ”/ Δ το μὲν αἰξὶν οὐκ ἀηδὴς ὁ κότινος, ἄνθρωπος δὲ οὐκ 

Ἂ / Ν μ Δ 3 » - / .) λ 

ἂν φάγοι. καὶ τὴν μὲν ἐξ ᾿Ισθμοῦ πίτυν, οὐδὲν 
5 - ”/ / Ν τν / 

οὖσαν τῶν ἄλλων χλωροτέραν, μετὰ πολλοῦ πόνου 

καὶ κακῶν ἀναιροῦνται, πολλάκις ἀργύριον πολὺ 
/ Δ - -- -- / . / διδόντες' καὶ ταῦτα τοῦ φυτοῦ µηδεµίαν ὠφέλειαν 

ἔχοντος" οὔτε γὰρ σκιὰν ποιεῖν οὔτε καρπὸν φέρειν 
», « / Ν Δ ο ὰ ε) 

δύναται τό τε φύλλον δριμὺ καὶ καπνῶδες' τῆς ὃ 
2 / / ” Δ 3 / Ἂ λ ἐκ Μεγάρων πίτυος οὐδεὶς ἐπιστρέφεται. κἂν μὲν 

ἕτερός τις μὴ κατεαγὼς τὴν κεφαλὴν δήσηται,' 

καταγελᾶται" τοῖς δὲ βασιλεῦσι πρέπειν δοκεῖ καὶ 
Δ / ς νλ / - 

πολλαὶ µυριάδες τεθνήκασιν ὑπὲρ τούτου τοῦ 

ῥάκους. 
“ λ Ν Ν - / » / 

Οτι μὲν γὰρ διὰ χρυσοῦν πρόβατον ἀνάστατον 
/ / - ϱ) / λ / συνέβη γενέσθαι τηλικαύτην οἰκίαν τὴν []έλοπος 

1 πάντες Ὦ : πάντας [) ΒΙΗ., ἅπαντας ΝΜΙ. 
Ἡ πληγῶν] δαπανῶν ἈτΠΙΠι, ὃ δήσηται] διαδήσηται (ο)εῖ, 
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ΤΗΕ, ΙΧΤΥ-ΙΧΤΗ ΡΙ15ςΟ ΗΡΙ 

π ἴλο ἴπεαίε 1 ἴπεγ ἀεειπ {οτίππαίε: Ῥεδίάες, ἴπεν 
οἰαΐπι ἴλπαῖ πε ]αΐΐει ατε ον]εᾷ, ἴῑπα ἔογππενγ ἀεοτίας. 
ἃ. ἶησ]ε 5γ]]αρ]ο ονἰάεπί]ν οοπςΠαίπς ἴα 5ο]ε 
ἀἴβεγεηποε | 

Ὑες, 5ο οοπιρ]εἴε]γ αῑα ἴ]α ππεπι οἱ ο]ά ἀεδρίξε πια- 
Κἰπά, απἆ 5ο οἱεατ]γ ἀῑά ἴπεν 5εο ἴ]είν Γαἰίγ. ἴπαϊ 
αφ α τεγγατᾶ {ου ἴ]ο σγεαῖζοςί Παταάςμίρς απἀ Ῥαβεἰίιος 
ἴΠεγ οὔετεά Ίεανες! 3 Ὑεὶ ἴπενα αγ 5οππο ΝΠο ἴο 
σαΐπ ἴΠοςε Ίεανες εἰεοί ἴο ἀῑο. Ῥαῖ πο παπηγ-σοαῖ 
νου]ά Ἠατ] Πεγςε]ξ ονεγ α ο {ον ἴλο σαΚε οἳ α ορτίρ 
οἱ νη]ά ονα, οδρεοία]ν νΊεπ οἴμενι ραδίιχασο ἵς 

Ιαπάγ. ΄ Απά γεῖ, ἴποιςῃ σοαΐς ἆο πο πα ἴ]ο ντ] 
ονε ἁἰξίαςιεία], α Ἠππιαηπ Ῥεΐηπσ οοπ]ά ποῖ οαί Ἱζ. 
Ασαίη, ἴακε ἴῃπε ΙςιἨππίαπ ρίπο ὃς γνμ]]ο ἴἴ ἶς πο σΓΘ6ΠΟΥ 
παπι ἴπε οἴἵπεν ναγίείίας, ΓΗ ππἹοἩ Γοἱ] απ ΠατάςΠΗρ 
Ππεη ἰτῖνε ἴο σαΐπ Ττ, οἵεηπ Ρραγίπσ ΠΙΟ ΠΙΟΠΕΥ ΤΟΥ 
Γζ---απᾶ ἴΠαϊ ἴοο. αἰἴλοισΏ ο ἴγεε Ὠας πο αγ αἲ 
8. {ου Τξ οαη ποϊπενγ Ῥγονίάο «Παᾶο που Ῥεαν Εγαῖ, 
Ἀπᾶ, Ὀεσίάςς, ἴπε Ίοαβ ἶς αοτίά απά «ΠΙΟΚΥ: οἩἨ ἴμο 
οἴμον Παπά. πο οπς ἵπγῃς Πῖς Ἠεας Το ]οοκ αἲ ἴμο Ρίπο 
ἔγοπι Μορανα.' ἈΝΤΟΤΘΟΥΕΣΥ. 1 ΑΠΥ Ο9Π6 εἶξε Ίπας Πῖς 

Ἠεαά Ῥοιπά-- -απ]εςς Ἠε ας 5ιῄσογοά α {αοίιτε-- πο 
ἴς ἴμπε οῬ]εοῖ οἱ τιάϊοα]ε:. γεῖ {ου Κίπος ἴπε Πεαάθαπα 
ἴς ἴποιση{ί Ρεοοπαίπςσ απά απο] ἐλοιςαπάς Ίανε σἶνε 
Ὠλεῖχ Ηνος {οΥ ΤΠε 5αΚκε ος ἴμὶς «οταρ οἱ ο]οίῃ. 

ΊΝηγ. Ῥεσααςε οἳ α σο]άεπ Ἰαπβ 1 «απιε Το ῥραςς 
Ὠναί α πησηίν Ἠοιςε Ἰ]κο ἴ]αί οἳ Ῥε]ορς γνας ονει- 

1 Ἡοποιτς νοτεά ἵπ ΑΞεεπιβ]γ οΕἴεπ ννογο οοπ{εγτεά ἵπ ἴπα 
Ἰπεαίτοα. 

5 Απ αἱαδίοπ ἴο ἴπο Ὑτεαίῃς ανγαταοὰ ἴπε αἰλμ]εῖῖο ν]οῖου. 
3 Ἔπε "' Τβ(πππίαπ Ῥρῖπε ᾿ ας ανγατάθᾶ ἴπε νΙοίογ ἵπ ἴπε 

ΤςΓππιῖαη (ααπιες Ἠε]ά αἲ ἴπε Γ5ίππαιις οἳ Οοτἴπία ἵπ Ἠοποιτ 
οἳ Ῥοδεϊάοη. 

3 Ἔπετε 5εεπις ἴο ανα Ώεεῃ πο στοαῖ Ροϊαπίσα] ἀἴΠετεποε. 
Ραί Ά[ερατα Ἠαὰά πο παϊῖοπα] Ραΐηες οΕ 15 ονἩ. 
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ΡΙΟ 6ΗΒΥΡΟΣΤΟΜ 

οἱ τραγῳδοί φασι». καὶ κατεκόπη μὲν τὰ τοῦ 
υέστου τέκνα, τῇ, Πελοπίᾳ δὲ ὁ πατὴρ ἐμίχθη 

καὶ τὸν Αἴγισθον ἔσπειρεν. οὗτος δ ἀπέκτεινε 
μὲν μετὰ, τῆς Ἰλυταιμνήστρας τὸν ᾿Αγαμέμνονα 
τὸν ποιμένα τῶν ᾿Αχαιῶν, κἀκείνην Ορέστης ὁ 
υἱός, καὶ τοῦτο ποιήσας εὐθὺς ἐμαίνετο. τούτοις 
δὲ οὐκ ἄξιον ἀπιστεῖν, ἃ γέγραπται μὲν οὐχ ὑπὸ 

- / » - ” /΄ Δ / 

τῶν τυχόντων ἀνδρῶν, Εὐριπίδου καὶ Σοφοκλέους, 
λέγεται δὲ ἐν µέσοις τοῖς θεάτροις' ἔτι δὲ ἰδεῖν 
ἐστιν ἑτέραν οἰκίαν συντριβεῖσαν πλουσιωτέραν 
ἐκείνης διὰ γλῶτταν' καὶ νὴ Δία ἑτέραν κιν- 
δυνεύουσαν. 

; Ν -- Ν Ν / / ῃ 
7. Τοιούτων δὲ τῶν κατὰ τὴν δόξαν ὄντων καὶ 
µυρίων ἄλλων ἀτοπωτέρων, πῶς οὐχὶ τῶ παντὶ 
δυσχερέστερος” ὁ πρὸς ταύτην κεχηνὼς τοῦ πρὸς 
2/ ε) ς - . . Δ / ο . Δ 

ἀλλ᾽ ὁτιοῦν ἐπτοημένου; τὸν φίλοψον εἷς ἰχθὺς 
ἀποπίμπλησι καὶ οὐδεὶ ἂν αὐτὸν κωλύσειεν 
Ίδεσθαι τῶν ἐχθρῶν' ὁμοίως ὁ πρὸς παῖδας 
ἀθλίως ἔχων, ἐὰν εἰς ὡραῖον' ἐμπέσῃ, τοῦτον ἕνα 
ὄντα θεραπεύει, καὶ πολλάκις μικροῦ κατειργάσατο. 

Δ α) / ιῳ ΄ / 5 Δ Δ 

τὸν οἰνόφλυγα ἓν ΟὈάσιον κατέπλησε, καὶ πιὼν 
᾿Ενδυμµίωνος ᾖἴδιον καθεύδει' τῷ δοξοκόπῳ δὲ 

γλῶτταν] δόξαν ἨΗετνγετάεῃ. 
δυσχερέστερος] δυστυχέστερος ἵ Η. 
ἂν αἀάεὰ Ὦν Εππρετίς. 
εἰς ὡραῖον Οαβαιβοή: εἰς ῥωμαῖον ΒΕΠ. εἰ ῥωμαίων 

ΝΙ, εἷς ῥωμαίων []. 
ὄ κατέπλησε] κατέπιε ΝΙ. ὃ κατέπιεν []Β. 

.. ο τὸ 

1 ὓΠε {οτίιπες οἩ ἴμο Ἰοιςο οἳ Ῥε]ορς Ὕγετε α Γανοιτίῖε 
Ώπεπια νἩ ἴπε ἱταρίο Ῥοεί. Όπε οἳ βορμοσ]ες εχίαπί 
ἀταπιας (1εοίγα) απά αἲ Ἰεαδὶ Ίητεε πουν Ἰοδί {ο51γ ἴο Πῖ5 
Ἱπτετεςί ἵπ ἴηε 5ἴοτγ. Έοιτ ο ἴπε εχίαπί ρ]αγς οὗ Επιτρίάες 
(Μεοίτα., Ιρ]φεπεία αἱ απἰί, Πρ/ησφεπεία απποπᾳ {ιο Ίαμγίαης, 
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ΤΗΕ, 9ΙΧΤΥ-ΡΙΧΤΗ ΡΙΘΟΟΌΒΡΕ, 

ἴαχηεᾶ, αδ νε Ίεατη {οπι ἴμε ἱτασίο ροεῖς. Απά 
ποῦ οπ]γ νγετα ἴπε ολ]άτεπ ος ΤἩγεςίες οι ἵπ Ρίεσες, 
δαΐ Βε]ορία)5 {αΐμεν 3 Ίαγ η Ώ εν απἀ Ρεροῖ Λερίς- 
πας: απά Αερίκίπας να Ο]γτεπαπεδίγα”ς αἷά 5ἱ1ευν 
ΑΡΑΠΙΕΠΙΠΟΗ, ΄ ἴπε 5Πορλοτᾶ οἳ ἴπε ΑοΠαεαης  ὅ: 
απά ἴπειπ ΟἸγίεπιπεςίτα 5 5οπ Ογεςίες 5]ενν ου, απ, 
Πανίπρ ἆοπε 5ο, Πε θἰταίσλίνναγ νγεπῖ πια. Όπα 
που] ποῖ ἀἰδρεβενε ἴμεδε (λίπος, {ον ἴΠεγ Ἠανο 
Ῥεεπ τεοοτάεά Ὦ} πο οτγάἴπατγ ππεή-- Εαπρίάες απ 
Δορμοοσ]ες---απᾶ 45ο ατα τοοῖτεᾶ ἵπ ἴῃο πη]αςί οἱ ἴ]ε 
ἰπεαῖτες. Επτίμετπποτε, οπς. ΠΙαγΥ Ῥε]μο]ά αποϊ]μεν 
ποιςε, πποτε αβηαεπί ἴπαπ ἴλαί οἳ Ῥε]ορς, Υπο Ίας 

Ῥεεπ ταἶπεά Ῥεοαιςο οἱ α ἴοηπρας, απ, Ιπ 5οοῦἩ., 
αποϊλοες Ἠοιςα ν/ίσ] {5 πουν ἵπ ]εορατάγ." 

Ῥαϊ 5ος Ρεῖπσ ἴλο αεοοπιραπἰπηεηῖς οΕ ποϊοπείγ, 
Υες, απά οοπηί]ε5ς οἴμεις ενεη πποτο αβδιαγά, ΥΥΏΥ ἰς 
ποῦ Ώε νο σαρες Πιποστγί]γ ἵπ ἴμαῖ ἀῑτεσίίοηι α[ζοσείῃμεν 
ΠΊοτε ἀἰδσιςίίπο ἴλαπ ἴ]ο Ῥεγδοη Πο ἶ5 ἀἰῑδίταασ]ί 
ΝΤΕ ραδδίοπ {ον απγ{λίπσ εἶσε αἲ αἱ ΈΤ]με σουτηιεῖ 
ἶ5 δαἡἱςῃοςα γη] α θἴπσ]ε 5Η απά ποπο οΕ Πὶς οποπηῖες 
ψγου]ά Ἱπίετέετε ντ] Πὶς επ]ογιπεπί ο 1ος οΠπ]ατ]γ 
πε νο ἶ5 α ρίΙαΡ]ε νἰοίπα ο{ Πα5ἳ {ου Ρογς, 1ΕΏε οοπχθς 
προηπ α Παπάδοπηο Ἰαᾷ, ἀενοίες ΠϊπιδεΙΕ {ο ἴΠίς οπα 
οΠΙΥ απᾶ οΕίεπ Ρρτεναῖ]ς προπ Ἠίπι αἲ α απια]] οοδί. Α 
εἴπσ]ο ]αχ οἱ ΤΠαδίαπ νήπε ἶ5 αἲ] ἴπε ἁτιαπ]κατά οαπ Ἠο]ά, 
απά γε Πε ας «ν/α]]ουγεά Ττ Ἠε 5Ἱεερς πποτε 5ν/εεῖ]γ 
ἴπαπ ἨἘπάγτηῖοη: γα γοιγ ποϊοτίεϊγ-δεε]οτ γνοι]ά ποῖ 

απᾶ Ογερίες) ἆεα]ὶ υυΙ με 841πς ἴἨαπιε. Ὠϊο 5Πποι]ά Ἠανα 
πονπ ἴπε {απιοις ἴγΙ]οϱγ οἱ ΑΕεδοεΗγΙΗ5, ἴιο Ογεκίεία, Ὀιιῖ 
{ΟΥ 8ΟΠΊε ΤΕΔΣΟΠ Ἠε ονετ]οοΙςς 11. 

3 Τηγεςίες νγας {αΐμετ οἱ Ρε]ορία: ο. Αροιοάοστις, ΕΡ1θΙ1ο- 
ἔλεσα, ερϊἴοπιε 9. 14. 

ὅ Α {απιατ Ποιπηετῖς ἴαρ.. 
4 ΤΠε Ἠοιδες οἳ Ἀετο απ Ώοπίίαπ τεδρεοϊῖνε]γ: ο. 

Ιπγοάιοοη. 
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ΡΙο 6ΠΒΥΣΟΞΤΟΜ 

οὐκ ἂν εἷς' ἐπαινῶν ἐξαρκέσειεν, ἀλλ) οὐδὲ χίλιοι 

πολλάκις. 
8 Ὅτι μὲν γὰρ ῥᾷόν ἐστι µεταχειρίσασθαι τὸ 
χαλεπώτατον μειράκιον τοῦ μετριωτάτου δήµου 
τίς οὐκ ἂν φήσειεν; ὅσω µέντοι προχωρεῖ τὸ τῆς 
δόξης ἐπὶ πλέον, τοσούτῳω μᾶλλον οὐκ ἐστιν 
ιό - » 5 α ς /’ ) η 

ὕπνου λαχεῖν' ἀλλ ὥσπερ οἱ φρενιτίζοντες, ἀεὶ 
µετέωρος οὗτος καὶ νύκτωρ καὶ μεθ ἡμέραν. νὴ 

Λ 2 2 ε] . / ε] - ” Δ . ον λ 

', ἀλλ ἐκείνους ἰδεῖν ἐστιν περὶ τὸν οἶνον καὶ 
τὰς ἑταίρας καὶ τὰ ὀπτανεῖα. τῷ τοιούτω δὲ 

” 2) / Δ Δ ”/ » ” η Δ 

οὐκ ἀνάγκη πολὺ μὲν ὄψον ἀγοράζειν, πολὺν δὲ 
οἶνν; αὐλητὰς δὲ καὶ µίµους καὶ κιθαριστὰς 
καὶ θαυματοποιοὺς συνακτέον, ἔτι δὲ πύκτας καὶ 
παγκρατιαστὰς καὶ παλαιστὰς καὶ δρομεῖς καὶ 

Δ ”- ”/” ” λ / / λ 

τὸ τοιοῦτον ἔθνος, εἴ γε μὴ μέλλει φαύλως μηδὲ 
ἀγεννῶς ἑστιάσειν τὸ πλῆθος 

-- Δ Δ .) Ν / - » / 

ϱ. Τοιοῦτος μὲν γὰρ οὐδεὶς πώποτε τῶν ὀψοφάγων 
γέγονεν ὅστις ἐπεθύμησε λέοντος ἀγρίου ἢ ταύρων 
ἑκατόν' οἱ δὲ τοῖς πολλοῖς ἀρέσκειν ἐθέλοντες οὐ 

-- 2 α. 

µόνον τούτων ἐπιθυμοῦσιν, ἀλλ᾽ ὅσων οὐδὲ εἰπεῖν 
” .] Ν ” / / / ἎἈ ΔΝ Ἂ 

ἔστιν. οὐ γὰρ ὀλίγοις λίνοις, φασίν, ἢ δυσὶν ἢ 
Ν ε / σολ / / / 9 / 

τρισὶν ἑταίραις οὐδὲ δέκα Λεσβίαις” θηρεύεται 
/ Ν Αα μα ε] Δ Δ / ”/ 

δόξα καὶ δῆμος ὅλος εἰς πειθὼ καὶ φιλίαν ἄγεται, 
μυρίων ἀντιπραττόντων' ἀλλὰ ἀνάγκη πόλεως ἆκο- 
λασίαν ἔχειν καὶ φιλῳδὸν καὶ φιλοχορευτὴν καὶ 
φιλοπότην καὶ ὀψοφάγον εἶναι καὶ πάντα δὴ τὰ 
τοιαῦτα μὴ ὡς ἕνα ἄνδρα, ἀλλὰ µυρίους ἢ δὶς 

1 εἷς Ἠεϊδκε: οὐδεὶς. 
3 Λεσβίαις []Β: λεσβίοις ΜΕΡΗ. 

1 Ἔπε Τευπι πππε, {γεαπεπΏγ αδεᾷ ἴο ἀεδίρπαῖε α 10ΟΥ) ΕΟΥΠΙ 
ο{ οοπιεάγ Ρορι]αν ἴπ 9ο] απᾶ εοπίλενη Πα]γ. ἶς ογο τιδεὰ 
ο8 Ἠπε ῬετέοτπΙετς Ἱπ 5ο ργοάποΗοης. 
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ΤΗΝ 9ΙΚΧΊΥ-9ΙΧΤΗ ΡΙ2ΟΟΕΒΡΙΗ 

Ῥε 5αθἰςῃοᾶ γη Ι πο ρταῖςο οἳ ]α5ί οπο ΡεΙ5οΠ. ΠΥ. 
ποῖ εναεπ ντ] ἴλαῖ οἳ α ἴποιδαπςά ἵπ ΠΙαἨΥ ἰηδίαποες. 

ΊΝΠο νοι]ἀ ποῖ αρτοε ἴλαί Τζ ἶ5 εαδίεγ ἴο Παπᾶ]ε ἴ]ε 

πηοδῖ ἀἰβιοι]ί γοιῖῃ ἴλαπ πο πιοδς πιοεγαϊία «ΟΠΙ- 

πιπΙγ ὁ Απά γοῖ ἴλμο {ατίμεν ἴμε ογα7ο Γον ποϊοτιεῖγ 
ΡΤΟΡΥΕΞ565. 5ο ΠΙΙΟΗ ἴλο ππογο Ιππροςςίρ]ο Τζ ἶς ἴο σοῖ 
ΔΏΥ 5]οερ : ἰπςίοας, Ικε ἴπο νίοίῖπας οἱ ἀαλγίαπα, γοιν 
5οεΚεγ αἴἴεν {απιε ἰ5 αἱνναγς αρ ἵπ ἴῃο αἲγ ΡοίΙῃ πἰσ]ί 
απᾶ ἆαγ. '' ΠΙΕΙ, ϱγ Ηοανοῃ, 5οπιοροάγ ΠΙαΥ 5αΥ, 
Ῥαῦ γοι ο8η 5εοε ἴλοςο οἴπεν επαρς Ρι5γ ντα ἰπεῖν 
νΊηο απα ἰλμεῖν Ππιϊδίγοδςες απ ἰπεῖν ΚΙῑομεης.᾽ Υ6, 
ραΐ ἆοες ποῖ ἴ]ε 5εεκεγ αξἴτον Γαπιπο βΑπΠα 15 πεοθδδατγ 
ἴο Ῥαγ α οί οϐ {οοὰ απά νήπαεξ Απά Πε πηαςί οο]]εοῖ 
Πιῖε-ρ]αγοτ» απά πηίπιες 1! απά Πατρίςϊς απά ]αρο]ογς 

ΠΚ, ΠΠΟΥΕ ἴπαπ ἴλαί, ραρ]Ηςίς απά ραποταξίαςίς 3 απά 
νηοθί]ογς απά τάΠπεγς απ αἱ ἰμπαί ἰτίρε--αἲ ]εαςί 
απ]εςς Ἰε Ἱπίοπάς ἴο επίογίαϊπ ἴ]α πΠποΡ ἴπ α «Πεαρ 
ἀπ Ῥορσατ]γ ΠΙΑΠΠΟΣ. 

Γον ἴποισ]ᾗ ἴπετο Ἰας πονεν Ῥεειπ α σουμπιεῖ 5ο 
νογασῖοις ας ἴο 6Υανθ ἃ 5ανασε Ποπ ος α παπάταεςά Ῥι]]ς, 
ἴποςα νο νῖςῃ {ο Ῥ]εαςο ἴ]ο π]αδςες οΥανε ποῖ ππεγε]γ 

ἴπε (λίπος ]αδί Πείοά Ῥαί λίπος ἴοο ΠπΊστοας ἴο 
πιεη[ίοη. Του  ποῖ ΙΙ α ἔονν πεῖς, 5 πε δαγίπο 

σ0ες. ο να ἵννο ον ἴμτεο Πατ]οῖς, οἨ ενεπ ντ] ἴθμ 
Ι,οερίαν οἶτ]ς, ἴξ ρορα]ατίγ Ἠαπίτεά απἀά α Ὑο]ε 
οοπηπηαπ{ἵγ γεπάεγεὰ οροάἰεπί απά ΕΙεπαΙγ, οἶπος 
ἰποιδαπάς ατα οοπηρείίηρ {ου Τὲς αγ, ης νο οοαγῖς 

Ῥορι]αχ {ανοιν πας Ἠανο α νηοῖο ογ5 Ποσπίῖοιις- 
Πθςς απά Ῥε α ἀονοίεε οἱ οἰπρίπο, οἩ ἀαποίπο, ος 
ἀτιπ]κίηο, οἳ δα{ἴπο, απ. ἵπάεες., οἱ αἰἰ 5ας] τΠίπρς, ποῖ 
ἃ5 οπθ οἶπσ]α Ιπαϊν]άπα]. Ραἳ ταίλεν ας ἵοπ ποιδαπα 
ου Ὀψνεπῖγ ἴποισαπα οἵ α Παπάγος ἐποιδαπά, ἵπ Ἱκοορίπο 

Σ πο ραπογαξαςὶ τιδεά α οοπιρἰπαβίοπ οϐ ντεδί]πρ απἀ 
Ῥοκίηρ.. 

νο. ν Β οτ 



ΡΙΟ ΟΠΒΥΡΟΡΤΟΜ 

/ Ἂ / [4 / ντ . Δ ο 

µυριους 1] δεκάκις, ἡλίκης αν ποτε εραστΏης ή 

10 πόλεως. ἀεὶ δ᾽ ἂν παρὰ τῶ τοιούτῳ καταλάβοις 

»λ - / νε 3 Δ ϱ / 51ο / 
αὐλῶν συρυ’γων τε εγΟΤΤΊ]Υ’ ὅμαδόν τ ἀνθρώπων. 

Ν Δ / / / ον - 

παρα δὲ πλήθουσι τράπεζαι σιτου και κρειων, 

μέθυ δ᾽ ἐκ κρητήρων οἰνοχόοι φορέουσι. 

αν. / . / .) 

κγισΊ]εγ’ δέ σε δῶμα περιστεναχίζεται αὐλῃ 

ἤματα, νύκτας δ᾽ αὖτε παρ᾽ αἰδοίῃς ἀλόχοισιν 

οὐδέποθ) εὔδουσιν, οὐδ ἂν πάνυ πολλοὺς ὑπο- 
/ 

στορέσωνται τάπητας. 
ο / Ὡ 11 ωστε τούς γε φιλόπαιδας καὶ σφόδρα, οἶμαι, 

/ ς Δ Αα / η μακαρίζειν αὑτοὺς τοῖς φιλοδόξοις παραβάλλοντας, 
ὅταν αὐτοὶ μὲν ὄρτυγας ζητῶσιν ἢ ̓ἀλεκτρυόνα ἢ 
ἀηδόνιον, τοῖς δὲ ὁρῶσιν' ἀνάγκην οὖσαν ᾽Αμοιβέα 
ἡ Πῶλον' ζητεῖν ἢ τῶν ᾿Ολυμπίασι͵ νενικηκότων 
τινὰ πέντε μισθοῦσθαι, ταλάντων. καὶ αὐτοὶ μὲν η) 
τὸν παιδαγωγὸν ἢ τὸν ἀκόλουθον ἐγάστρισαν" οἱ 
δὲ ἂν μὴ τοὐλάχιστον ἑκατὸν τῆς ἡμέρας πολυ- 
τελῶς ἑστιάσωσιν οὐδὲν αὐτοῖς ὄφελος. 

- ον -- ς Τοῖς μὲν οὖν κάµνουσιν ἡσυχίας προνοοῦσιν οἱ 
θεραπεύοντες ὅπως καθεύδωσι’ τοῖς δὲ δοξοκόποις, 
ὅταν ἡσυχίας τυγχάνωσι, τότε μάλιστα ὕπνος οὐκ 

19 ἔπεισιν. οἱ μὲν οὖν χρημάτων ἢ γένους ἐπιτυ- 

1 ἡλίκης ἄν Βε]άεῃπ: ἠδίκης ἄν []. ἠδίκεις ἄν Ὦ. ἢ δίκησάν 
ΝΤΗ. εἰδήκεις ἄν ΙΤ». 

Ξ Ἶ α44εὰ Ρ}γ Θε]άεῃ. 
ὁρῶσιν Ἐπιρετίιι5: ἐρῶσιν [)ΒΜ. δόξης ἐρῶσιν ΡΗ. 
᾽Αμοιβέα ἢ Πῶλον ΥΝ απιοννί7 : ἀμοιβαίαν πῶλον. 
ἢ] ῆτε Ἑ. εἴς τε ΝΙ. ἕνα Αγηίπι. ὧν 

1 Πας 10. 

τν ων οῇ Οάγ.εεν 9. 8-10. ἀεδοτ]ριίνε οϐ Ῥα]ασε 
Πο αἱ Ἠιε οοιιτί οἳ Λ]οϊποίϊς ἵπ Ῥ]αρασία, 



ΤΗΕ 9ΙΓΧΤΥ-ΡΘΙΧΤΗ ΡΙΡΟΟ ΒΡΕ 

ντ ἴμε 5ἶζε ος ἴ]λε οἵ τν ποσο ἔανοιν ο ἰς εουγ εις. 

Αἲ 5αςἩ α ρεγςοπ΄5 Ἠοιςο γοι υ]] αἰνναγς πα 

Τε «Πτ] οἱ Βαΐος απά Ρΐρες. ἴπο ἀῑπ οἳ ππε.1 

Απα αἲ Πῖς Ἠοιςο ἴαρίες ανα Ἰαάσπ ντΏ Ὀνοαά απά 
ππεαξ, απά {Γοπῃ τηϊχίπσ-Ρονγ]ς «πρβεαγενς εαν ἀγίη]ς.” 

Ἑγ ἄαγ ἴλε Ἰα!] ντ Ὦ ἔαζιγ 6ανοις τεε]ς 
Απ πιακες ἴῃμο οοιτῖ {ο οσο ψζ Τς ἁἶῃ. 
ἨΝ]ε ἵπ ἴπε πὶσ]ηί. Ρεσίάε ἰλεῖν νΊνες τενογες ἕ--- 

ΤΠεγ πενεγ 5Ἱεερ. ποῖ ἴποισῃ ἴΠεγ «ρτεαά Ῥεποαίμ 
ἴπεπα ΥεΥΥ ΠΙΔΠΥ ταρς. 

ΤΈπις ἴμε Ῥογ-Ἴονενς, 1 {απογ. οοαπί ἴλεπισε]νες 

εχίτεπηεΙγ Τοταπαίο αν ἴἨμεγ «οππρατχε ἴποπιδε]νες 
νηϊἩ ἴπο Ῥορι]ατίγ-σεεκευς. 5εείπς ἴΠαῖ ἴπεγ ἔπεπῃ- 

εε]νες σεε]κ οπ]γ απαῖ]ς ος α σος] οἵ α Πἴπγ πἰσῃπσα]ο.” 
νπί]ε {Ποςαε οἴμεις, ἴπεγ οΏσεγνα. πιιςί πεεᾶς 5εεῖς 
«οππο Απιοερβεις 5 οἳ Ῥο]ας ὃ οἳ Πίτα 5οπιε ΟΙγπιρίς 
ν]οῖον {οχ α Τεε οἳ ἤνε ἰα]επῖς. Ἀοχγθονοχ. νημί]ε ἴπεγ 
Ώμεπηξε]νες Ώανο β]]οά ἴλπο Ρε]]γ ο οπο ππαΠ, ἴμο Μαίου 
ος ἴπαο αἰεπάαπῖ οἱ πο Ἰαᾶ. ἴ]με οἴπενς. απ]εςς ἴπευ 

Ρτον]άε α 5απιρίαοις Ῥαπαιεῖ Του αἲ 1εαςί α Παπάναα 
ἀα1]γ. ἀετῖνε πο αἀναπίασε αἲ α]]. 

Ασαϊη, νΊεη πεη αχςο 1]. πεί αἰεπάαπῖς Ῥρτονίάα 
αεί {ο ἔπεπη 5ο ἐ]ιαί ἴΠεγ ππαγ 5Ἱεορ: Ὀιαξ νἩ ἔμε 
Ρορι]ατῖέγ-εεεκεις. πμεπενεν ἴΠεγ ἆο ορίαϊπ α- ΕΙ 
οἳ αεί, ἴ]λαῖ ἶς ἴΠε πιο αβονε αἱ πο «Ἱεερ ν]] 
ποῦ οοπ186. Ἀον μοδα ΜΝΠΟ Ἠανο Ῥοεπ Ῥ]εςςοά ντ] 

8 Οἄψεεει 10. 10-11. 5ροκεπ Ὦν Οάγδρεις αὐοιπί ἴπε 
Ρραΐαοε ο Αεο]ις. 

4 Ας σ]ῖς {ο ἴλπεῖτ Ὀε]ογεά. 
ὅ Ἐαπιοις 5ἶἴπσεν οἱ ἴπε ἰΠπῖτὰα οεπίμτν: ο. Αίμεπαειις 

14. 625 ἀ. 
6 Ἐαπιοιις ἱτασῖο ασἴοτ: οξ. Γαιοῖαπ, Μεσογοπιαπίεία 16. απᾶ 

1. Β. 0 Όοπποτ, ΟΛαρίεγε π Πἱδίογι οὗ «[οίογς απ «{οέΐπις {π 
ποεπί ἄτεεσε. ϱρ. 1958 Β, 
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ΡΙΟ 6ΗΠΗΒΥΡΟΡΤΟΜ 

χόντες ἢ τινος τῶν τοιούτων ἢ σώματος ἢ διανοίας" 
ἢ λαλιὰν γοῦν περιποιησάµενοι, καθάπερ ἑπτερω- 
µένοι µόνον οὐ κατ ἄστρων φέρονται, δηµαγωγοί 
τε καὶ ξεναγοὶ καὶ σοφισταὶ λεγόμενοι, δήµους 
καὶ σατράπας καὶ μαθητὰς θηρεύοντες: τῶν δὲ 
ἄλλων ἕκαστος τῶν μµηδεµίαν χορηγίαν ἐχόντων 
ὑπὸ δὲ τῆς αὐτῆς νόσου κρατουμένων, περιέρχεται 
πρὸς ἕτερον ζῶν' καὶ τί περὶ αὐτοῦ λέγει τις 
φροντίζων, κἂν μὲν εὐφημήση τις, ὡς οἴεται, 
µακάριος καὶ φαιδρός, εἰ δὲ µή, ταπεινός τε καὶ 
κατηφὴς καὶ τοιοῦτον αὑτὸν εἶναι νοµίζων ὁποῖον 
ἂν εἴπη τις. καὶ δίαιταν μὲν ἢ δίκην ἂν ἔχη πρός 
τινα, οὐκ ἀξιοῖ τὸν διαιτητὴν ἢ τὸν δικαστὴν τοῖς 
τυχοῦσι προσέχειν µάρτυσιν, αὐτὸς δ᾽ ὑπὲρ ἑαυτοῦ 
πάντας ἀξιόχρεως ἡγεῖται. 

1 Τί δὴ κακοδαιµονέστερον ἀνθρώπων ἐπ᾽ ἄλλοις 
κειμένων καὶ τὸν ἀπαντῶντα κύριον ἐχόντων, πρὸς 
ὃν ἀεὶ βλέπειν ἀνάγκη καὶ σκοπεῖν τὸ πρόσωπον 
ἑκάστου, καθάπερ τοῖς οἰκέταις τὸ τῶν δεσποτῶν; 
πᾶσα μὲν οὖν ἐστι δουλεία χαλεπή: τοὺς δὲ ἀπὸ 
τύχης ἐν οἰκίᾳ τοιαύτη δουλεύοντας ἐν ἡᾗ δύο ἢ 
τρεῖς δεσπόται, καὶ ταῦτα ταῖς τε ἡλικίαις καὶ 

ταῖς φύσεσι διάφοροι "λέγω δὲ πρεσβύτης ἀνελεύ- 
θερος καὶ τούτου παῖδες νεανίσκοι πίνειν καὶ 

σπαθᾶν θέλοντες-- τίς οὐκ ἂν τῶν ἄλλων οἰκετῶν 
ὁμολογήσειεν ἀθλιωτέρους, ὅταν τοσούτους δέῃ 

θεραπεύειν καὶ τούτων ἕκαστον ἄλλο τι βουλό- 
µενον καὶ προστάττοντα; 

1 ἢ διανοίας ΝΊΟΤΕ]: ἢ ἀπονοίας, εὐτονίας ΑΥΠΙΠΙ. 
5 ζῶν] ζητῶν Η ὃ τοιαύτῃ Εππρετῖας: τῇ αὐτῇ. 

100 



ΤΗΝ 9ΙΣΤΥ-ΡΙΧΤΗ ΡΙΡΟΟΙ ΠΡΙ 

Ίσομες οΥ αποερίτν οἱ ἴμο Ἰκο ους να Ρ]ηγείσα] ου 
πηεηία] εχοε]]εποἙ ος νηο, αἲ αΠΥ ταίε, Ἠανε ασ αἶγοᾶ 
α ορ ἴοηπσαε, ἴΠεςο, α τρ οπάονγοά ο. νΊηπος, αγε 
πλ. Ραϊ τα ἴο ἴ]μο σίανς, Ρείπο οα]]εὰ Ἱερασος, οἱ ἴμοα 
Ῥεορ]ε απᾶά οοπάοϊΜετΙ απιᾶ φορΗἰσίς, εουγίπο ϱΟΠΙ- 
πιιη{ήες απηᾶ εαἴταρς απᾶ ραρίϊς: Ῥαῖ οἱ ἴ]λο Ὀεμεις, 
ΝΟ Ἠανα πο αἀνεπθίοις Ῥασκίπο Ρα αγα νἰοῖπις 
οἳ ἴ]λε 6αππε ππα]αάγ., εαοἩ σοες αβοιῖ Πνίτπς Πὶς 1βε 
η] Ἠϊς ογα οηἨ 5οππεβροάγ τες απαά ο. -ᾱ αροιί 
νηλαξ Ῥεορ]ε ατα 5αγίπσ οἱ Ἠΐπι, απ 1 ρεορ]ε 9Ῥεα]ς 
ΥΥε]] οἱ Πίπῃ, ας Ίο Ιππασῖπος, ης ἶς α ΠαΡΡΥ ππαἩ. «Π6εΥ- 
{α] ο{ οοιπέεπαπςς, Ραΐἱ οἴμενγῖςε ῃε ἶς ἀερτεςςεᾶ απἀ 
ἄἀονποαςί απά οοηρίάςνς Ππαςδ]{ {ο Ρε ἴμε «οτί οἳ Πλαπι 
Ώλεγ 5αγ Πε ἶ. Ασαΐη. Η Ίο ἶς Ιπνο]νεά ἴπ ΠΠραἴίοπ 
ΝΠΤΗ αηγ οπο Ῥείοτο απ αγρταϊον οἵ α ]αάσε, πε ἆοθς 
ποῖ εχροεοῖ πε ατρίγαϊος ος ἴλμε ιάσε Το ηεεά οπαποε 
νήἔηπεςςος, απἆ γείῖ ο ἨἰπηςεΙΕ π ππαζίους ννΏίοὮ οοΙ- 
οετΏ Πήπηςε]{ τεσαγᾶς αἲἱ απἀ 5απάτγν αν νοτίἩγν οἱ 
ογθάεηποσθ. 
αι, ἴποπ. {ς πιογο Ἱ]]-είαγτοά ἴπατ ΠάππαἨ Ῥοΐπος 

ΝΟ αγε αἱ ἴπε ππετογ οἳ οἴμενς απά ἵπ ἴμο Ῥογγεν 
οἳ ΑΠΥ οπθ ΥΝἨΟ πηθεῖς ἴλπεπα, αἱνίαγς οοπαρε]εᾷ ἴο 
κεορ ἴΠεῖν εγε ο Πῖπα απ Το γναϊολ Πὶς οοιπίεπαποο, 
Παιδί αξ 6Ίανες πιαςί γγαίο πο οοΙπζεπαπσς ο τποαῖν 
πιασίευς ὁ ΝΟΥ αΠΥ 5ενν]ἔιᾶε ἰς παντα. Ραἱ ἴποςο νοπα 
{αἱα Ίιας ἀοοπιεά ἴο 5ογνίζαᾶε ἵπ α Ἠοιςδα ἵπ ψηίο]ι 
ἴπογο αγο ἴνο οἳ ἴμγεο πιαδίους. απά πιαδίοδυΥς, ἴοο. 

νο ἀΤεν ἵπ ΡοίἩ ασε απ ἀἱδρορίδίοιι---ἴου εχαπηρ]οα, 
α πηἰσσαγα]γ οἱά πιαπ απᾶ αι πιαπ)ς γουμέα] «ος. 
Ρεπί οἩη ἀτίπ]κίπο απά εχἰτανασαησς-- Νο ννοι]ά πο 
Άργεςε ἴλαῖ 5Ίανες 5ο Ρ]αοεᾷ ατα πἹογε Ἠγείομεά ἴαιι 
ἴπε οἴμενς, 5εείησ ἴλαί ἴλογ παιδί 5εγνο 50 ΠΙΔΠΥ 
πηαδίετς, 6αοἩ οἳ νηοπι ἀθρίγες απᾶ ογάθενς 5οπιθί]πο 
ὀἀϊβογοπί 2 
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Εὲ δέ ας ὃ / .] / ”/ - 1 

ἰ δέ τις δηµόσιος οἰκέτης εἴη πρεσβυτῶν, 
/ / ’ » 

νεανίσκων, πενήτων, πλουσίων, ἀσώτων, φιλαργύ- 
-/ ς - ο 

ρων, ποῖός τις ἂν ὁ τοιοῦτος εἴη; οἶμαι δέ, εἴ τις 
. / / ” - 

ἐν τοιαύτῃη πόλει χρήματα ἔχων ἠναγκάζετο βιοῦν 
κό 2. Ἔ- 
ἐν ἡ πᾶσιν ἐξῆν ἁρπάζειν τὰ τοῦ πέλας καὶ μηδεὶς 

. - - 

νόμος ἐκώλυε, παραχρῆμα ἂν ἀπέστη τῶν χρη- 
/ » Δ 

µάτων, εἰ καὶ φιλαργυρίᾳ τοὺς πώποτε ὑπερβε- 
/ - λ - ο) Δ αν / . / . [ο 

Βλήκει. τοῦτο δὴ νῦν ἐπὶ τῆς δόξης ἐστίν. ἐφεῖται 
λ » / / ΔΝ / Ν 

γὰρ εἰς ταύτην τῷ βουλομένῳ τινὰ βλάπτειν καὶ 
πολίτη καὶ ξένῳ καὶ µετοίκῳω. 

- 5 / » ψ ϱ) / ε / κ Τοῖς ἀτίμοις ἀβίωτος εὐλόγως ὁ βίος φαίνεται, 
λ 4 - ς - / κ ο Ν 

καὶ πολλοὶ μᾶλλον αἱροῦνται θάνατον ἢ ζῆν τὴν 
ἐπιτιμίαν ἀποβαλόντες, ὅτι τῷ ἐθελήσαντι τύπτειν 
”/ ΔΝ / .] ”/ γο/ ο - / 

ἔξεστι καὶ Κόλασις οὐκ ἔστιν ἰδία" τοῦ προπηλακί- 

ζοντος. οὐκοῦν τὸν δοξοκόπον ἅπασιν ἔξεστι 
-- ) 

τύπτειν τῷ παντὶ χαλεπωτέρας πληγὰς τῶν εἰς 
τὸ σῶμα: καίτοι τοὺς μὲν ἀτίμους οὐκ ἂν εὗροι 

.. Ν 

τις ῥᾳδίως ὑπό τινος τοῦτο πάσχοντας' τὸ γὰρ 
Δ ε λ Δ Ν / ε) - 

νεμεσητὸν οἱ πολλοὶ καὶ τὸν φθόνον εὐλαβοῦνται 

καὶ τὸ τελευταῖον ἐκ τῶν ἀσθενεστέρων αὐτοῖς 
ο α / 

οὐδείς ἐστι κίνδυνος. τοῦ δὲ βλασφημεῖν µάλιστα 
Δ - 2 ο 7 Δ / . Δ 

τοὺς δοκοῦντας ἐνδόξους οὐδεὶς φείδεται οὐδὲ 
3 / . Δ ο 8 ολ ο) Ἂ 2 / 

ἀδύνατος οὐδεὶς οὕτως, ὅστις οὐκ ἂν ισχύσαι 
-- - - -- 2 / 

ῥῆμα εἰπεῖν. τοιγαροῦν µέτριός τις τῶν ἀρχαίων 
ο. - / 

συνεχῶς τινος αὐτῷ προσφέροντος τοιούτους λό- 
- . 

γους, Βὲ μὴ παύση κακῶς ἀκούων ὑπὲρ ἐμοῦ, 

. ΛβΙΟΥ πρεσβυτῶν Πεῖδκε ἀε]εῖες ἢ. 
3 ἰδία ΙΒΜ] νὴ δία ΒΗ. οὐδεμία Εβρ]. 

ὅ οὕτως αἀάεὰ Ὦν Επιρογ]ς. 
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Ῥαῖ «ἹΡΡοΣε α Ῥεγεοπ νγετο ἴο Ῥο 5ἶανε ο α οΟπή- 
πηιπτγ οοηςἰςπο οΕ οἷά απᾶ γοιπσ, οἱ Ῥοογ απιά τίοἩ, 
8 γναςἰγε]ς απἀ πηΐσευς, να νν σπα νο οοπά οτι ος 
«ΙεὮ α Ῥεγεοῃ Ρε Ασαίη, πιοΠηίηκς. Εξ α ππαπ ΟΕ 
γγεα]ί] νγεγε {οτοθά {ο νο ἵπ {πε Κῑπά ο οἵτγ ἵπ ν/πῖο] 
αἱ ννετε θα ἴο Ῥ]απάςτ ἴμο Ῥοδδορείοης οἱ ποῖν 
πεϊίσηροιτς απά ἔμεγο Ὕνεγο πο Ίαν ἴο ῥρτονεπῖ Τε, ηο 
νοι]ά τεποπςσς Πὶς νεα] Εουπννα. πο πιαϊίεν 1 
Ώε Ἰαά 5αγραςςεᾶ αἰ] ἴμα ννοτ]ά ἵπ ανατίοο. ΓΗϊΐς, ἵπ 
Γαοἳ, 5 ἴΠε οα.ε γή ρορι]ατῖίγ ἴο-άαν. Του 1π ἴ]λαϊ 
τοδρεοῖ Πσοσπος Ἠας Ῥεεπ σταπ{ες ἴο απν ΟΠ6 ΝΤΟ 5ο 
ἀεσίτος. νηείμεν ο ίσοι ος αΠεπ οἵ {ογείστ τοςίάοηῖ, 
ἴο ΙΠ]αγο ἄΠΥ οΠ6. 

Το ἴ]ο ἀἰς[γαποβῖξεα Πο «οθπης γη σου τεαςοΠ 
ποῖ νοτίῃ Ηνίπς, απά ππαηγ «πουςο ἀεαῖῃ ταῖηον απ 
Ίο αβίον Ἰοδίπο ἰλοῖν οΙκοπςΠϊρ. Τον Ὑπουνεν 5ο 

ἀεξσίτες ἰς 6ο {ο οἰτίκα ἔποπι απά [μονο οχῖςίς πο 
Ρτϊναίε ππεαης ος ραπϊςμίπο Ἠἶπα νγ]λο ἐγοαῖς ἔποτη ντ] 
οοπζιππε]γ. Νε ἴ]λει. αἲ] απο ἴπεο ἴο οἶνε ἴ]ο 

Ρορα]αγίέγ-εεεκον Ῥ]ονς αἰίοσσοίμον ππογο ογονοις 
Ώπατ ἔλοςα γυηίο] ατα ἀεα]ὲ πε Ῥοάγ. Ὑσεϊ -- αϊς- 
Επαπολίσεᾶ, οπς ννοι]ά πα, ατο πο Πσ]]ν «αρ]οσίοά 
το Επὶς ἰγεαϊπιεπῖ Ὦγ αΠΥ οπες ΕοΥ πποξδῖ ΙΠΕΠ Τε ΟΠ 

Ὠλεῖγ σαχ αραἶηςί τ]οηίεοις ΙπάΙσπαίοπ απ ΠΠ] νν]. 
απά, ΗΠαΙΠΥ. της ο ποτά Ἱανα πε αιποΏηί ἴο τας 
ΕΤΟΠΙ ΠΥ πνηο αγ γΥθα]κεν Έλα ἴΠεγ. Ἠεπ 1 οϱΟΠ]ες 
το νΙαρεταϊίοη, Πονγενετ. εδραοσϊα]ν νιαρεταξίοπ οἳ 
ἴμοςο ΊνΠο ατα ἴποισ]ηί ἴο οΠ]ΟΥ οσίεσπα, πο οπε Εογ- 
Ῥεατς. απἆ πο οΠε ἶς 5ο Ροψετ]οςς ας ποῖ ἴο Ρο αΡ]ο 
ἵο αζῖεγ 5οπιθ ἴοε]]ήπο Ῥῄμταςα. Τον ἴπαϊ νουν τεᾶςοῃ 
α οετίαῖη πηϊ]ά-ἴεπιρετεά πιαπ οἱ οἰάεῃ ἆαγ5, Ὢπεῃ 
«εοπεροᾶν Κερί αἰἴϊασκίπς Ἠίπι να ἴλαί Ἰῑπά οἳ 
Ίαησιασα, Ύνας πηονεᾷ ἴο 5αγ. . ΤΙ γοι ἆο ποῖ 5ἴορ 
Ἠξίεπίησ {ο Ραά ννονάς αὈοιί ππα. Τ ἴοο σλα]ί Πςίοη ἴο 
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17 

15 

1ο ΟΗΠΒΥΞΟΞΤΟΜ 

. / { Δ - - 3 / / 

καγώ, φησιν, ὑπὲρ σοῦ κακῶς ἀκούσομαι. βέλτιον 
Δ / Ὡ Δ 

δὲ ἴσως ἦν, μηδὲ εἰ λέγει τὴν ἀρχὴν προσποι- 
εἴσθαι. 

Δ ” / / .] / Ν ήά 

Τὸν οἰκέτην πολλάκις ἀνειμένον καὶ παίζοντα 
ς / 

ὁ δεσπότης περιπεσὼν κλαίειν ἐποίησε' τὸν δὲ 
- / ο ς / ς ε 

τῆς δόξης ἥττονα ὁ βουλόμενος ἐἑνὶ ῥήματι συν- 
έστειλεν. εἴ τις ἐπῳδὰς ἐπίστατο τοιαύτας παρὰ 

- ] / Ν Ἀ Ν -. δι πι μα τῆς Μηδείας μαθὼν ἢ παρὰ τῶν Θετταλῶν, ὥστε 
φθεγγόμενος τῶν ἀνθρώπων οὓς Ίἤθελε ποιεῖν 
κλαίειν καὶ ὀδυνᾶσθαι μηδενὸς κακοῦ παρόντος, 

οὐκ ἂν ἐδόκει τυραννὶς εἶναι ἡ τούτου δύναμις; 
πρὸς οὖν τὸν ἐπὶ δόξη κεχαυνωµένον οὐκ ἔστιν 

. Δ [η .” ”/ / Ν . / / Δ ολ) 

οὐδεὶς ὃς οὐκ ἔχει ταύτην τὴν ἰσχύν. δύο γὰρ ἢ 
τρία ῥήματα εἰπὼν εἰς συμφορὰν καὶ λύπην 
ἐνέβαλεν. καὶ μὴν εἴ γέ τις οὕτως ἐκ δαιµονίου 

- -- / 

τινὸς ἔχοι τὸ σῶμα, ὥστε ἄν τις αὐτῶ καταράσηται, 
- 3 Δ - α) 

παραχρῆμα πυρέττειν ἢ τὴν κεφαλὴν ἀλγεῖν, οὗτος 
υ - - / » / 

ἂν" ἀθλιώτερος ὑπῆρχε τῶν τρισαθλίων: εἰ δέ τις 
- ο ” 

οὕτως ἀσθενῶς ἔχοι τὴν διάνοιαν, ὥστε εἰ τις 
λοιδορήσειεν αὐτὸν ἐξίστασθαι παραχρῆμα τὴν ψυ- 
χήν, πῶς οὐχὶ τῷ τοιούτῳ φευκτὸς ὁ βίος, 

/ Ν 

Εὲ δέ τις κρίνοιτο καθ᾽ ἑκάστην ἡμέραν περὶ 
3’ - -- Ν - / 

ὅτου δήποτε, ἢ περὶ τοῦ ζῆν ἢ περὶ τῶν χρημάτων, 
ο -- - - Δ / 

ἀρ᾽ οὐχὶ τῶ παντὶ βέλτιον ἐᾶσαι τοῦτο καὶ µηκέτι 
Ν νο 

τὸ λοιπὸν κινδυνεύειν,' εἰ μὲν περὶ χρημάτων, 
- -- Λ / / ολ] 

τὰ χρήματα, εἰ δὲ περὶ τοῦ ζῆν, τὸν βίον; τί οὖν; 
- 3 / 4 

ὁ περὶ τῆς δόξης ἀγὼν οὐκ ἀεὶ τοῖς ἀνθρώποις 

Ἱ Θετταλῶν] Οετταλίδων (οῦοί, 
3 ἂν αφάεὰ Ὦν Γβαρ]ς. 

ΑΕΙΓΕΥ κωδυνεύειν Αγηίπι ἀε]εῖες καὶ. 
3 τοῖς ἀνθρώποις] ἀο]είεὰ Ὃν ΝΠαπιον(ή, 
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Ῥαά ννογάς αροιῖ γοι..  Βαΐ ρεγμαρς ἵτ ννοι]ά Ὃε 
Ρεΐΐεν, ἵπ ο.56 50116 οηε δίατίς αδίης αραδίνε ]αησιαρε, 

ποῖ ενεπ ἴο ποῖῖος 15 ἵπ ἴ]ο Πγεῖ Ῥ]ασο. 
Τ]ο «ἶανο νο ἶς οὔεπ ιηγεςίταϊπεἁ απά οἵνοι 

το ]εείπρο, ἴΕ Ἠὶς πιαςίετ οαἴσ]μος Πάπα αἲ Τζ, ἶς πλαᾶε ἴο 
απιαγῖ {ον Τε: Ῥιαῖ ἴλο Ῥουδοῃ Υπο ἶς 5αρεετνίεπί ἴο 
Ραρις ορίπίοη ἵς ΠαπΙΡΙεᾷ Ὦγ αΠπγ οπο αἲ αἲ ντ] 
ἃ βἶηπσ]ε γνονα. ΤΕ οπε Ὕνεγτο αοφιαϊπῖοα νι «ρο]]5 

Ιεατηοᾶ Έοπα ΜΙοαάσα οἱ ἴμο ΓΠοξςα]ίαπς 1 πΥΠίος ννεγα 

5ο ροϊεπῖ ἰἴπαῖ ϱγ αἰίετίπρ ἴΠεια Ίο οοι]ά ππαΚο ΑΠΥ 
οπε Ἡε Ρ]εαςεᾷ γεερ απ 5α”εν ραϊπ ἴποισῃ οοἩ- 

{γοπῖοεά Ὦ} πο πηϊἰςξοτίιπαε, Ὑγοι]ά ποῖ Ες Ῥονίενγ Ῥο 
τεσατάεὰά ας ἴγΤαΠΗΥ 5 ο], ἵπ ἀεα[πς να οπο 
Νο ας Ῥοσσπιο ραβεά αρ ὮΥ τεριϊαίοπ [πογο ἰς 
ΠΟΠΘ ΥΠΟ ἀἄοος ποῖ Πανο ἰΠὶς ρονγετ; {ος ϱγ «Ρεαίπο 
Όννο ος ἴηγες γνογάς γοι Ἠανο Ρ]απσεά Ἠίπα ΙΠΙο ΠΙΙ5ΕΥΥ 
απ απσηἰἕῃ. Αραϊπ. ΙΓ Ώεσσιιςο ο 5οππε 5αρεγπαίιτα] 

Ἱπβαεποο οπε΄ς Ῥοάγ νετο ἴο Ῥο 5ο οοπςΒαίοςὰ Τατ, 
ΠΕ αΏΥγ οπο 5Ποι]ά ογςο ΠἨίπα, Ίο νο] Ππππιεαίαίε]ν 

πανε α {θνον οἵ α Πεαάασμα. ἰμαῖ ππαπ ννοι]ά Ὦο πιοτο 
νυτείοπαεᾶ ἴπαπ ἴλπο τἨτίος πγοϊσμεα : απᾶ 1 οπο Ἱνεγο 
ἴο Ῥο 5ο {εεβ]α-παϊπάεςά ἰ]αῖ, ἵπ οαςο 5οΠ16 οπο «Πποι]ά 
γονῖ]α Ἠϊπα, Ώε γνοι]ά Ιππποἰαἴε]γ Ῥεσοππε ἀεγαπσες. 
ΝἩΥ ννοι]ά ποῖ Πο {ου «πο α πΊαπ Ῥο α ἰΠῖπο {ο 
«Ἠ 2 

Ον 1εῖ τις ραῖ Τί ἰΠὶς νναγ. άρροςο οπο γνογε ἴο Ὦο 

ριαῖ οἩἨ ἐτίαι ενειτΥ ἆαγ οοπορνηῖησ ἀΠγΜΠῖπο νηαίενει. 

νηείμεν Πὶς Πίο οἳ Πὶς Ρτοροτίγ. νου] 1 ποῖ ο 
αἰτοσοίλμεν ρτείοταβ]ε ἴο τεποιπσο ἴλαῖ ἰλίπο απά ἴο 
οεαςο Ῥεΐπς Ιπ ]οορατάαγ {ου ἴο Γαίατε--ἵξ 1 Ῥο 
Ρτορεχ!ίγ. ἴποη ἴπε Ῥτορετίγ: 1 ἵ Ῥοε Ἰΐα, ἴ]ει 
Πὶς Πίο 2 Ἠον ἴμεῃ ὁ 1 ποῖ ἴμε Πα] οοποθγηίης 
γαρπζα[ίοη α]νίαγς ἵπ Ῥχοργοςς πηογαονον ἴμεγο απο 

1 Ἔπε Τμεςδα]ίαπς ννογο {αππεᾶ {οΥ ἰπεῖν οσοι] ρούνους, 
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ῬΙο ΟΗΠΒΥΞΟΞΤΟΝΙ 

τοῖς ἀνοήτοις ἐνέστηκεν, οὐ μόνον ἅπαξ τῆς 
ἡμέρας, ἀλλὰ πολλάκις, οὐδὲ ἐφ᾽ ὡὠρισμένοις 
δικασταῖς, ἀλλὰ πᾶσιν ἁπλῶς, καὶ τούτοις ἀνω- 

µότοις καὶ µήτε μαρτύρων ἐπιστρεφομένοις μήτε 
τεκμηρίων; µήτε γὰρ εἰδότε µήτε ἀκούοντες 
µήτε λαχόντες δικάζουσι, καὶ οὐδὲν αὐτοῖς διαφέρει 
πίνουσιν ἢ λουοµένοις τὴν ψῆφον φέρει καὶ τὸ 
πάντων δεινότατον' ὃν γὰρ ἂν ἀπολύσῃη τήµερον, 

19 αὔριον καταδικάζει. οὐκοῦν ἀνάγκη τὸν ὑπὸ τῆς 

νόσου ταύτης ἐχόμενον ὑπεύθυνον περιέρχεσθαι 
καὶ προσέχει ἑκάστω καὶ δεδοικέναι µή τινα 
ἑκὼν ἢ ἄκων λυπήσῃ, μάλιστα τῶν ἑτοίμων' τινὰ 
καὶ τῶν εὐτραπέλων. εἰ γὰρ καὶ σµικρόν, οἷα" 
πολλὰ συμβαίνει, προσκρούσας τινὶ τύχοι, εὐθὺς 
ἐπαφῆκε ῥῆμαἳ χαλεπόν' καὶ τοῦτο εἰπών, ἐὰν 

μὲν ἀποτύχῃη πως, οὐδὲν ἧττον ἐτάραξεν' ἐὰν δ᾽ 
ἐπιτύχη τοῦ καιρίου παραχρῆμα ἀνήρηκεν. πολλοὶ 
μὲν γὰρ οὕτως ἔχουσιν ὥστε ὑπὸ παντὸς διατρέ- 
πεσθαι καὶ διαρρεῖν. 

20. Οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ ἐνίοτε ἄλλα ἐπ᾽ ἄλλοις μᾶλλον 
ἰσχύει' καθάπερ, οἶμαι, τῶν παιδαρίων ἕκαστον 

ἰδιότροπόν τινα μορμὼ δέδοικε καὶ ταύτην συν- 
είθισται φοβεῖσθαι- τὰ μὲν γὰρ φύσει δειλὰ πᾶν 
ὅ τι ἂν δείξη τι ὡς φοβερὸν βοᾷ- πλὴν ἐπί γε 
τούτων τῶν µειζόνων ὀνείδη' τινά ἐστι πρός τινας. 

οὐ µόνον: οἳ οὐ µόνον ΓΗ. µόνον οὐχ ΒΝΙ, οὐ µόνον οὐχ Ἱ]. 1 

} ἑτοίμων] ἰταμῶν ΕΙΠΡΕΤΙΗ5. ὃ οἷα Εππρεγίς: ὅσα. 
4 ἐπαφῆκε ῥῆμα ΤΙ) πιατρ.: ἐσπάθησε ῥῆμα Ι)ΒΝΙΡ, εὖπα- 

θείας ἔρημα ΓΕ. ὅ οὐδὲν αἀάεὰ Ὁν ἨΠαπιοννῖ2. 
6 καιρίου (45α41ΡΟΠ: κυρίου. 1 ὀνείδη ΞΟΠΠΥ : ἤδη. 
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ππθη---ἴμαϊ ἶς, ΓοοΗ5Η πιοή-- πο ππεγεΙγ οπος α 4αγ 
Ῥαἳ ππαΏΠγ Ὠπιας. απά πο Ῥεΐίοτε α ἀεβηῖτε ραπο] οἱ 
Ἱαᾶσες Ῥαί Ῥείοτο αἲἲ πποη νηλοιε ἀἰςιποίον, απ, 
ΠΊΟΥΕΟΝΕΥ, Ππεπ ποῖ Ῥουπά Ὦγν οαἴα., ππεῃ ντμοιτ 
γεσαχά {ου εἰϊμεν νήίπεςςες ος ενίάεπος 2 Έον ἴ]εγ 
ος ἵπ Ἱαάσαοπιεπί νηποιί εἴἴ]λοτ Πανίησ Κπον]εᾶσα 
οξ ἴ]λο οα5ο οΥ Πετεπίπο Το ΙεΡΗΠΠΟΠΥ οἳ Πανίησ Ῥοςη 
«ποξεπ Ὦγ Ιοξ, απ 1 πηα]κες πο ἀἱβογεπος ἴο ἔἶνοπι Ἡ 
ἴπεγ οαςί ἴΠεῖγ νοῖε αἲ α ἀππ]ίπο Ῥοιϊἳ ο αἲ ἴμο Ραἴ] 
ΑΠ. πιοςί οἱγασεοιις οἱ αἲ]. Ίο νν πο ἴο- ἀαγ ἰς ασ {τεᾷ 
ΤΟ-ΠΙΟΥΥΟΝΥ 15 οοπάδιηπδ. Αοοοτά(πσ]γ, πηοσνεν ἵς 

πο νἰοπη οἨ ἰΠὶς πια]αᾶν οἳ οουγήπς ρορι]αγγ ἷς 
Ῥοιπά ἴο δε 5αρ]εοί Το ον οίσπι αξ ο γνα]κς αροιῖ, 
ἵο Ρραγ Ἰεεᾶ ἴο 6ΕνΝΕΙΥΟΠΕ, απᾶά ἰο εαν Ἱεδί νί- 
Ἠπο]ν ου απνήτΠπσ]γ ο σἶνε οὔεπος Το 5δοπιεβροᾷγ. 
Ραΐ ρατοι]ατ]γ ἴο οπο οἱ ἴλοδαο νο ατα Ῥο]ά απιά 
οἳ τεαᾶγ ναῖ. Τον 1 Ώο «Ποι]ά Ἠανο ἴ]ο παςζογέαπε 
ἴο Ἠανε οὔεπάεᾷ 5οπιεροάγ πονοεν 5ο Πξί]ε, αξ ο{ἵεπι 
Ἠαρρεης, ςἰγαϊσ]ίναν ἴμο οβεπάθά Ῥογεοη ]εῖς Βν 

α Παν ποτά: απά Ἡ πμ ἐ]λαί ννοτά Ἶςα Ρετμαρς 

πηίςςες Πὶς παν], πενετίλε]εςς Ίο οαςος ἀἱςπιαγ. 
υνηῖ]ο 1 ηε «Ποι]ά Πἱ ἴ]ια νἰῖα] «ροῖ ο Ίας ἀεξίτογεςά 
Πίς νΙοπα ΕοτίἩννμ. Ἐον ἴἨε Γαοί ἶ, ΠἹάΠΥ αγε 5ο 

οοης ΕΙ ατεὰά ἴιαί ΤΠεγ ατα ονεγνλε]πιεά απᾶ πιαᾶε 
ἴο γναςῖε ανίαγ ΡΥ απγιμίηρ. 

Νο οπ]γ 5ο, Ριἳ αἰξο 5οπιείίπχες οπς δεί οῇ ἐλίηος 
ἵς πποτθ ροίζεπῖ γη οπο Ἰῑπά οἳ Ρού5οη απἆ αποΐλος 
ΥΜΙΗ αποϊΠεγ: 1αςί ας. Γ Ρε]ίενα, εας]ᾗ γοιποςίεν Γεανς 
6ΟΠ16 Ῥοσεγ Ῥροου]ίαχ Το τς αηΏᾶ 15 ννοπῖ ἰο Ῥα 
τεγτίπεᾷ ὮΥ ἰΠίς--ο{ «ουχ5ο Ἰαάς νο ατα παζαγα]]γ 
Ὠπιϊά οἵγ οαῖ πο ππαζίεν νυηαῖ γοι ρτοᾶιςσε ἴο 5οαγε 
επι-- Ἠον/ενεγ. αἲ ]εαςί νηἩ ἴπεδε ποτε Ἱπιροτίαπ{ 
{ε]]οννς. οετίαϊπ ἸΠίπσς ατα α 501108 οἳ «Ἠαπιο γξ]ι 
ταζεγεπος 1ο οεγίαίη Ῥεγδοις, Ἰ]ο Ῥεσσαν νο ἵς α 
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ΡΙὸ ϱΠΒΥΣΟΞΤΟΜ 

τὸν πτωχὸν τὸν" ἀλαζόνα καὶ θέλοντα φαίνεσθαι 
ροῖσον ἐξίστησιν ὁ Ἶρος: καὶ οὐδὲ τὴν ᾿Οδύσ- 
σειαν ἀναγιγνώσκει διὰ τὸ 

ἦλθε δ᾽ ἐπὶ πτωχὸς πανδήµιος, ὃς κατὰ ἄστυ 
πτωχεύεσκ᾽ ᾿Ιθάκης: 

τὸν ἐκ δούλων ὁ Ἰέκροψ," τὸν εὐτελῆ τὴν ὄψιν 
καὶ καλὸν εἶναι βουλόμενον ὁ Θερσίτης. ἐὰν µὲι' 
γὰρ ὡςὶ λίχνον ῆ φιλάργυρον σκώψῃς ἢ κίναιδον 
ἢ καθόλου πονηρὸν τὸν ἐπὶ τῇ σωφροσύνῃ κομῶντα 
καὶ τὴν ἀρετὴν ἐπιγεγραμμένον, ὅλον ἀπολώλεκας. 
ὁ Ι]ερσεὺς τὴν κεφαλὴν τῆς οργόνος περιφέρων 
καὶ ταύτην τοῖς ἐχθροῖς δεικνὺς ἐποίει λίθους: οἱ 
πολλοὶ δὲ ὑφ᾽ ἑνὸς ῥήματος, ἐὰν ἀκούσωσι, λίθοι 
γεγόνασι" καὶ τοῦτο οὐ δεῖ περιφέρειν, ἐν πήρᾳ 
φυλάττοντα αὐτό." 

Καίΐτοι φέρε, εἰ καὶ τῶν ὀρνέων τὰς φωνὰς 
συνίεµεν, τῶν κοράκων ἢ κολοιῶν, καὶ τῶν ἄλλων 

ζῴων, οἷον βατράχων ἢ τεττίγων, δῆλον ὅτι καὶ 
ταῖς τούτων φωναῖς ἂν προσείχοµεν, τί λέγει περὶ 
ἡμῶν ὁ κολοιὸς ὁ πετόµενος ἢ τί φησιν ἡ κίττα 
καὶ τίνα ἔχει δόξαν. οὐκοῦν εὐτύχημα τὸ μὴ 
ξυνιέναι. πόσοι δὴ τῶν ἀνθρώπων τῶν βατράχων 
εἰσὶν ἀφρονέστεροι καὶ τῶν κολοιῶν; ἀλλ᾽ ὅμως 
κινεῖ τὰ παρὰ τούτων ἡμᾶς καὶ πάνυ κακῶς 
διατίθησιν. 

1 τὸν ΕπΙΡρεΓΙι5: δὲ. 
Κέκροψ] Ἱέρκοψ (6ε]. 
ὡς (ΤΟΦΡΥ : εἰς. 
φυλάττοντα αὐτό] φυλάττοντα αὐτήν Ἡ. φυλάττοντα Ἐπι- 

ΡΕεΓΙ15, φυλαττόμενον Ρβιρ]ς. 

το 

»-». ϱ 

1 Οάμεεει 18. 1-2. τας ΠιαπιΠαοη αἱ ο Ἰαπᾶς οἳ 
Οάγβεεις ἶ5 α γγατηΙηρ ἴο ῬταρραΓίς, 
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ΤΗΕ, 9ΙΧΤΥ-ΡΙΧΤΗ ΡΙΡΟΟΙ ΒΡΕ, 

Ργαρσατί απά 56εκς {ο αρροαν ἃ (τουδις ἶς οοπέοιπᾶ δα 

ϱγ Ίτας: απἀ ο ἄοες ποῖ ονοη τεαᾷ ἴμε Οάψδςεν 
Ῥεοαμςε οἳ {με Ἰίπος νΥπΙοΏ δαν 

Τη οαπἹε α ραρ]ο Ῥεσσαν, Ὕγλο {μτοισῃ ιο Τογήι 
ΟΕ Τνασα ννας ννοπῖ Το νεο Πὶς ναγ.ἳ 

ο} αςς ο Οεογορς οοη{οιπᾶς {πο πλαΠ ΟΕ «οννί]ο ραγ6- 
ἴαρς, απά Π]κεννςε Τ]Ἡενςίίος οοπ{οαπάς ἴμε πιαή οἱ 
5ΠαΡΡΥ αρρααταπος Ριαἳ να απαΡίοπ ο Ρε α Ρεαιιῖγ.” 
ΤΈΠε {αοῖ Ἱς, ΙΕ ϱγ οα]]ΐπο Πῖπα α σ]αίῖοη ΟΥ α Πί5ευ ΟΥ 
α οααπηῖῖε οΥ α οεπετα] Ρ]ασκσαατά γοι Ίεει αἲ με 
ΠΠαΏ Υπο Ῥί]απχες ΠΙπηςε]Ε οη Ἠὶς επιροταπος απά Ὕηο 
ηας εητο]]εά απᾶεν ἴ]πε Ῥαηπεν ο νἰτίαε, γοι Ἠανο 
χίπεά Ἠίπα οοπαρ]είε]γ. Ἑγν οατιγίπο αγοιπά ἴ]ο 
(οτσοπ΄ς Ἠεαά απᾶ αἱερ]ανίπο Τε Το Πὶς ἔοες Ῥεγδειις 
ἔαγπεά ἴΠεπι ἴο 5ἴοπδ: Ῥαΐ πιοδὲ Ίπεπ Ώανε Ῥεθ] 
ἔαγπες ἴο 5ἴοπο Ὦ) ]αςὲ οπα ποτ, 1 1 ἶ5 αρρ]εςᾶ ἴο 
ἔπεπις Ῥεδίάες. ἴμετε ἶ5 πο ποες ἵο οαττγ ἴλὶς ατοαπά, 
σαΥ αἷπᾳ Π 1ῃπ α ννα]]εῖ. 

Απα γεῖ ]εί πιο αἆά ΕΠὶς:  ννο απἀεισίουά αἷξο 
ἴμα οτἷες οΕ Ρίτᾶς- -ἴον εχαππρ]α, ο {Πε τανεπς οἵ ἴπο 
]αοκάαννς -απᾶ οἱ ἴΠε οἴπεν ογθαίαγες 5ποἩ ας τους 
οΥ οἴσαᾶαε., ο{ οοιγςο νο «Ποι]ά ραγ Πεεςᾷ Το ἴπε οτῖες 
οἱ ἴπεςε ας Νε]. εασεν {ο Ίεαγῃ λαῖ ἴ]ιο ]αοκάανν 
Πγίπο ΡΥ ἶς σαγίπο αροιξ ας. οΥ ννηαϊ ἴπο Ίαγ ἰς δαγίπο 
απᾶ νηαῖ Ίο (πίπκς αροιῖ ας. ΤΠ ἰς α Ἰαοκγ Ὠπίπο, 
πε, Πα νε 4ο ποῖ απάοιρίαπά. Ῥαϊ Που πλαΥ 
Ἠάππαπ Ρεΐπσς αγο πιογο οπρίγ-Πεαᾶςὰ ἴλαπ ἴ]ε ους 
απᾶ ἴμα ]αοἰκάαννς { Υοι {ου αἲ ναί, ο γνοτάς Πιο 
«ρεακ εχοῖῖο 15 απ ππαΚκο τις το. νγοίσολες. 

3 0εοτορς απ ΤΠενςίίες ογεαῖε οοπ{ΙδίοἩ ἵπ ἀῑΠετοπῖ νναγ», 
ἴπε οπε Ῥεσαιϊδε, α5 6οαπᾶεν οἱ Αίπεπς, Πῖς 5οοῖα] ρο5δίοῃ 
γγαδ 5εσµτε, ἴπε οἴἵπει αξδ α ποϊοτίοις εχατπρ]|ε οϐ απ Ἱ]]- 
{ανοιγεᾶ πρδίατ! Ἠιιπιρ]εά ν Πὶς θείίενς. 
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ΡΙο ΟΠΒΥΞΟΞΤΟΜ 

” λ μά ε) » Δ ο) / ε 1 ) ΄ 

Οὐ μὴν ὅ γ) ἀφεὶς ἐλεύθερον ἑαυτὸν ἐπιστρέφεται 
- - -- / 2 ΔΝ . μ 3 / 

τῆς τῶν πολλῶν Φλυαρίας, ἀλλὰ τῆς μὲν ἐκείνων 
ἀδολεσχίας καταγελᾶ, πάλαι δὴ πρὸς ἅπαντας 
εἰρηκώς, 

.) 2 / ς / λ / Ἆ /.. 2/ οὐκ ἀλέγω, ὡσεί µε γυνή βάλοι ἢ πάϊὶς ἄφρων: 
ν ΔΝ / » α 2 / .] - 

κωφὸν γὰρ βέλος ἀνδρὸς ἀνάλκιδος οὐτιδανοῖο. 

τὸν "Ἡρακλέα τὸν τοῦ Διὸς πόσους οἴει βλασφη- 
μεῖν, τοὺς μὲν ὡς κλῶπα, τοὺς δὲ ὡς βίαιον, τοὺς 
δὲ καὶ μοιχὸν λέγειν ἢ τεκνοκτόνον; ἀλλ ὅμως 
οὐδὲν αὐτῷ τούτων ἔμελεν οὐδὲ ἦν ἴσως τις ὁ 
ταῦτα φανερῶς λέγων, ἐπεὶ παραχρῆμα ἂν ὑπέσχε 
τὴν δίκην. 

Εἰ μὴ τῶν ἄλλων καταφρονῆσαι πείσεις σαυτόν͵, 
. / / - » 2 λα, / 

οὐδέποτε παύση κακοδαιμονῶν, ἀλλ ἀεὶ βίον 
ἆθλιον ζήσεις καὶ χαλεπόν, πᾶσιν ὑποκείμενος 
τοῖς βουλομένοις λυπεῖν, καὶ τοῦτο δὴ τὸ τοῦ 
λόγου, λαγὼ βίον ζῶν. ἀλλ ἐκεῖνοι μὲν τοὺς 
κύνας καὶ τὰ δίκτυα καὶ τοὺς ἀετοὺς δεδοίκασι" 
σὺ δὲ τοὺς λόγους ἐπτηχὼς καὶ τρέµων περιελεύσῃ 
µηδεμίαν φυλακὴν φυλάξασθαι δυνάµενος, μηδ᾽ 
ἂν ὁτιοῦν πράττῃ», μηδ᾽ ἂν ὅπως Ρούλῃ διάγῃ». 
ἀλλ᾽ ἐὰν μὲν, ἐμβάλλῃς συνεχῶς εἰς τὴν ἀγοράν, 
ἀγοραῖος ἀκούσῃ καὶ συκοφάντης: ἐὰν δὲ τοὐναντίον 
φυλάττῃ τὸ τοιοῦτον καὶ μᾶλλον ᾗς κατ᾽ οἰκίαν 
καὶ πρὸς τοῖς ἑαυτοῦ, δειλὸς καὶ ἰδιώτης καὶ 
τὸ μηδέν: ἐὰν' παιδείας προνοῇ, εὐήθης καὶ µαλα- 

1 Καταφρονῆσαι (45411ΏΟἨΠ : καταφρονήσας. ρ ἦ ρ ή 
Α4ἴογ ἐὰν Αγπῖπι ἀθ]είος δὲ. ὪΙΠ 50ΟΠΠΙ6 Μ5Β. 

Πα 11. 989-990, 6Ρροκεῃπ ὮΥ Ὠϊοπιεάες ἵπ 5οοτπ οϐ ̓  ιο 
ννοιπᾶ δὲ τεσεῖνεᾶ ἔτοπι ἴπε αττονν 5ποῖ αἲ Ἠἶπα Ὦγ Ρατῖδ. 

5 ἨΠεταςσ]ες πΙσΗΙ Ἰανε Ῥοεπ οα]]εᾷ γαβ]απ ΟΠ ΠΙΑΠΥ 8Π 
οσσαδίοἩς ο ΕπΙοβΕ””. πιαγ αἰ]ιάε ἴο Ἠἱ5 πει οϐ ἴπε ἆορ 
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ΤΗΕ, 9ΙΧΤΥ-ΡΙΧΤΗ ΡΙΞΟΟ ΒΡΕ, 

Ἠονγενεν, ο ΥΠΟ Ἠας αδςογίοά Πῖς Ἱπάορεπάσπσς 
Ραγ5 πο Ἠεες Το ἴ]ο {οο]ςΗ {α]]ς οἳ ἴπε οτονά : ταίῃον 

Ἰο πιος]ςς αἲ ἰπεῖγ ἸοᾳπαοΙἴγ. Πανίπρ πάσςοςά Ίος θἴπος 
καΐα ἵπ αΠθνγεΥ ἴο {παπα αἱ]. 

1 οατο ποῖ; Ἔϊς ας 1 α νοπιαν Γμγονν 
Αἴ πο. ΟΥ οἷςε 5οπ]ο ψί]οςς Ιαά : {ον Ὀ]απί 
ΤΠε πηϊςςῖ]ε οΡ α Γεοβ]ο σοος-{οΥ-παασηῖ.! 

Τακο Ἠετασ]ες, 5οη οἱ Ζοις: Ἠον πἸαἩγ. ἰΠίπὶς γοι. 
γγετε νγοπῖ {ο ἀἱδρατασε Είπα, 5οπιε ἀαρρίης Ἠἶπα Τ198, 
«οππς τιῇαΠ. 50ΠΙ6 6Υεη αἀπ]ίετος οἳ. 5Ίαγον οϐ 
εΠ]άτει 23 Ὑεϊ Πε Ίνας ποῖ αἲ α]! ἀἰξίατρες Ὦγ ἴπεςα 
ἴαυιηῖς, ἴποιση Ῥρετῃαρς ἴ]ογε Ίναξ ΠΟΠοΟ ΠΟ 5ροκο 
ἴλεπα οΡοΠΙΥ, 5ἵποςο Ίε νοα]ά ρτοπιρί]ν Πανο 5αῇογοά 
{ου Ιτ. 

Όπ]εςς γοι Ὀτίπς γοινςεΙ ἴο Ἰοο]ς ντ «οογή αροπ 
α]] οἴμενς, γοι ν]] πενεν οπά γοιγ σἰαῖο οἳ νυτοίοῃες- 
Ἠθος; Ἰησίεαά, γοι νἩ] αναγς Ἰσαά α ρίαβ]ο, γες, 

ἃ. Ῥαϊη{] οχϊσίσησς, Ρεΐπο αἲ ο ΠΙοΓΟΥ οἱ αἱ νηο 

να ἴο Πατί γοι απ, α5 ἴῃμο δαγίπσ σοε5, Πνίπς α 
Πατε΄ς Ἠ{ε. Ἀαγ. πατες {εαν ἴλμο ἄοας απά ἰ]ο ποῖς 
ἃπᾶ ἴ]ο εασ]ες. Ραΐ γοι νἩ]] σο αροιῖ οον/ετίησ απά 
απα]ἰίπσ Ῥοίοτο νηαῖ ρεορ]ο 5αγ. Ρεΐπρ αἰἴοτ]ν απαβ]α 
το Ῥτονίᾶςο γοινςε]{ νι απν ἀείοπος. πο ππαϊίεν νπαϊ 
γοι πιαγ Ρε ἀοΐπο ος 1 γοι 5ρεπᾶ γοιχ ἴἶπιο ἵπ αΠΥ 
αγ γοι Ῥίθασο. ΤΕ γοι ανα αἱναγς ταςίπρ Ππίο Εἶνα 
πιαχκεῖ-ρ]ασα γοι νη]] Ἠσαν γουνδο]Ε οα]]οᾶ α πιαχ]κοῦ 
Ιά1εν απά α «Ἠγσίεν, νηεταας 16, οἩ ἴμο οοπῖταχγ., γοιι 
ΥΕ γ/ΑΣΥ ος ἴλαῖ ςοτί ος ἐλίπο απά Κεερ ππογε αἲ Ἠοπης 
απᾶ αἰϊεπά ἴο γοιν οὔη αΠαϊτ γοι η] Ῥε οα]]εά 
Ἠππϊαά απά απ Ισπογαπηας απ α ποπεπγ; 1 γοι οἶνεα 

Ὀιοισηί ἴο Ιεαγηΐπς γοι νν]] Ῥο οα]]εᾷ 5ἵπιρ]ε-ππϊπάοά 
.. Οειρετάς: αξ {ου ''"δΙαγεν ο{ οπϊ]άτεπ.' ἵπ α Πῖ οἳ πιαάπεςς 

σαιδεᾷ Ὦν Ηεγα, Πῖς Ιπνείεταῖε επεπαγ. ΠΠ εγασ]ες 5Ίευ; Ἠῖς οννη 
οΠ]άτεη, αξ γε τεαςᾶ ἵπ Ειπρίάες᾽ Ηεγασ[ο». 
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ΡΙοΟ 6ΗΠΒΥΣΟΞΤΟΜ 

κὀς' ἐὰν' ἐπ᾽ ἐργασίας ᾖς τινος, βάναυσος: ἐὰν 
σχολάζων περιπατῆς, ἀργός' ἐὰν ἐσθῆτα µαλα- 
Κωτέραν ἀναλάβης, ἀἁλαζὼν καὶ τρυφερός: ἐὰν 
ἀνυπόδητος ἐν τριβωνίῳ, µαίνεσθαί σε φήσουσιν. 
Ῥωκράτην διαφθείρειν τοὺς νέους ἔφασαν, εἰς τὸ 
θεῖον ἀσεβεῖν' καὶ οὐκ εἶπον ταῦτα µόνον: ἧττον 
γὰρ ἂν ἦν δεινὀόν’' ἀλλὰ καὶ ἀπέκτειναν αὐτόν, 
2 / / / 2 / . ἀνυποδησίας δίκην λαμβάνοντες. ᾿Αριστείδην ἐξω- 
στράκισαν ᾿Αθηναῖοι, καίτοι πεπεισμένοι σαφῶς 
ο / 5 "4 - / » Ἆ 5 Ν ὅτι δίκαιος ἦν. τί δεῖ δόξης ἐπιθυμεῖν, ἧς καὶ 
}λ / / ε] ο) τς) 3 αδ 2 / 6 ἐὰν τύχη, πολλάκις οὐκ ἐπ᾽ ἀγαθῷ, ἀπώνατο; 
Τῷ Είωνι δοκεῖ μὴ δυνατὸν εἶναι τοῖς πολλοῖς 

ἀρέσκειν εἰ μὴ πλακοῦντα γενόμενον ἢ Οάσιον' 
34 τ 2 Δ - / Δ .) μ 2 εὐήθως, ἐμοὶ δοκεῖν. πολλάκις γὰρ οὐδὲ ἐν 

δείπνῳ δέκα ἀνθρώπων ὁ πλακοῦς ἤρεσε πᾶσιν, 
» .] 4 λ / Ἀν / « μ / ς Δ 

ἀλλ᾽ ὁ μὲν ἕωλον εἶναί φησιν, ὁ δὲ θερµόν, ὁ δὲ 
/ / 2 Ν κ / / Ν ιά Ν λίαν γλυκύν' εἰ μὴ νὴ Δία Ὠίων φησὶν ὅτι καὶ 

θερμὸν πλακοῦντα καὶ ἕωλον δεῖ γενέσθαι καὶ 
ψυχρόν. καθόλου δὲ οὐ τοιοῦτόν ἐστι τὸ πρᾶγμα᾽ 

/ 3 Δ Ν / - Δ .) /. / πόθεν; ἀλλὰ καὶ µύρον δεῖ καὶ αὐλητρίδα γενέσθαι 
καὶ µειράκιον ὡραῖον καὶ Φίλιππον τὸν γελωτο- 
ποιόν. Ἀλείπεται δὲ ἓν ἴσως, ὃ δεήσει γενέσθαι 

Ν / 2 / - - 3 / ”/ 

τὸν θέλοντα ἀρέσαι τοῖς πολλοῖς, ἀργύριον. οὔκ- 
ουν, κἂν ἀργύριον γένηταί τις, εὐθὺς Ίρεσεν' 
2 Ν - ε/ Ν / / ον ”/ 

ἀλλὰ δεῖ ῥάττεσθαι καὶ δάκνεσθαι. τί οὖν ἔτι 
1 ΑΕίογ ἐὰν Ατπϊπι ἀθ]εῖες δὲ, ΥΥΙΙ 5ΟΠΙ6 Μ55. 
Σ περιπατῇς «ἄ60ΟΡ8: προπετὴς ΟΥ προπέτης. 
ὃ δεινόν αἀάεὰ Ὦγ Αγηϊπῃ. 
4 ΑΕίου τί Αγπίπι ας οὖν, ΕΠαρεγ]ιι5 δη. 
5 Αβίεγ ἀγαθῷ Ατηϊπι ἀε]είος πολλάκις. 

ΑΕΙ6Υ ἀπώνατο ἴλε ΜΣΝ. τεαᾷ : δέον πολλάκις εὐλαβεῖσθαι, 
κἂν ἄρα συμβαίνει τινί, νΠΙοἩ Εππροτῖις ἀο]είεά. ΆΑτηϊπι 515- 
ροσῖς α Ἰασμπα. 

Τ Α{ίεν εὐήθως (πΡαπβοπι ἀε]είες ὡς, 
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ΤΗΕ, 9ΙΧΤΥ-ΡΙΧΤΗ ΡΙΡΟΟΌΒΡΕ 

απᾶ εβεπηϊπαία; ἵ γοι αγθ ἵπ 5οΠ16 Ρι5ίπεςς, να]σαγ 
1 γοι ςἰτο]] αροαῖ αἲ γοιγ Ιείσατε, Ια2Υ: Ἡ γοι ἆοπ 

ταῖᾖογ 5οβί αρρατε], οδίεπίαίίοις απά ἀαπάίπεά; 4 
γοαι σο Ῥαγε[οοί απᾶ γνεατ α τασσε ΗΕί]ε οοαῖ ἴΠεγ 
ψ]] 6αγ γοι αγε οΥ42Υ. Ῥουγαΐες, ἴΠεγ »αϊᾶ, οοτταρίεἁ 
ἴ]ο γοµης ΊπΕΗῆ, Ὑα5 Πγενεγεπῖ ἴονατά τε]σίοι : 

ΏΙΟΥΕΟΝ6ΣΥ, ἴ]εγ αῑά ποῖ ππετεΙγ 5αγ ἴμεςσο ἰΠίηρς--- 
{ον ἴλαί νοι]άἀ Ἠανο Ῥεεῃ Ίεςς 5Ποοκίπς---πο, ἴΠεγ 
ενεπ Ἰ]]εᾶ Ἠϊπι, οχασίίηπσ α ρεπα]ίγ ἔοτ Ἠὶς Ἰαο]κ ο 
«ους! Ανίσζείάες Ὕνας οδἱγασῖζεᾷ ϱΡγ ἴπε Αἰπεπίαης, 
αΠΠοιρΏ ΓΠεγ ννετε οἰεατ]ν Ρετδιαάεά ἴλαί Ίο ννας 
Ἱαδίι. ΥΝΊν «Ποι]ά οπς ογανε ρορι]ατξγ, α ἐΠίπς Γγοπα 
ΥΠΙΟΠ, ενεῃ 1Γ αἰἴαϊπας, οπθ οίεπ ἀετῖνες πο ῬΡτοβί ᾖ 

ῬίϊοἨ 3 Ῥε]ενες ΙΤ Ἱπιροξείρ]ε ἔογ οπε ἴο Ῥ]εαᾶςε ἴμε 
ογον/ᾷ εχοερῖ ΡΥ {αγπίπο Ἰηῖο α οακε ΟΥ ἃ ]αγ ο{ ΤΠαδίαπι 
νήπε---ΕοοΗςΠΙγ 5ο Ῥε]μενίπο, Ιπ ΠΙΥ ορίἰπίοῃ..  Εοτ 

οξίεπ ενεη αἲ α ἀἴππει οἳ οπἱγ ἴεπ σιοςῖς ἴμο οα]α 
ἀοες ποῖ Ρ]εαςε ονεγγροάγ. Ραΐ, οη ἴμα «οΠΙΤαΥΥ, οπε 

σα]]ς Τε οία]ε. αποίμεν οι. απᾶ αποίµμεχγ ἴοο θυεεῖ--- 
ππ]οςς, ϱγ Ἠοανεπ. Βίοη ππεαης ἴ]λαί οπο πααςῖ Γπγῃ 
ΙΠίο α οαἷε πΠῖομ ἶς Ῥοϊίμ Πο απά εσία]ε απά οο]ά ! 
Ναγ. οἩ ἴμο νηο]ε ἴπο οαςε ἶς ποῖ 5ο 5Ιππρ]ο ας ἴμαί: 
οΕ «οιγ5ο πο. ΟἨ ἴ]ο οοπίτατγ, οΠ6 πααςί αἱ5ο Γαγῃ 

Ιπίο Ῥοεγέαππςο απ α Παῖο-σῖτ] απά α Ιονε]γ Ἰαά απά α 
ΡΠΙΠΙΡ ἴα ]εςίοεν.". Ἠοννενογ, οπ6 ἰΠίπο Ρο55ἱρ!γ 5111] 
γοπιαίης γνΏίο] Ίο νο γναπῖς Το ρ]εαδε λε πιο νν]] 
πανο ἴο ἴπτη Ιπίο-- «νεν. Ἀαγ. ενοη ΙΓ οπο ἵπγης 
Ιπῖο «νογν οπο ἆοες ποῖ ππηεαἰαἴε]γ εαϊςςγ; Ἰηδίοεας, 
οπε πηςί αἷςο Ῥε «ἴτασ]ς απἆ Ῥή{οπ.”. αν ἴπεπ. γοι 

1 Ατ]ςίεϊάες᾽ ςορτ]αιιοῖ νας χο ας. 
5 Ονπὶῖο ΡΠΙΙΟ8ΟΡΠΕΤ ος ἴια τπῖτα οεπίτγ μ.ο. 

ὃ ον ΡΠΙΙρΡ 5εε Χεπορμοῃ., ϱη/πιροδίππι 1. 1. 11-16. 
4 Αδα ἴεςδὶ οϐ σεπιΙπεηθςς. 

ὃ καὶ ψυχρόν ἀε]εῖεὰᾷ Ὦγ Αγπίπι, καὶ στρυφνόν ΕΑΡενΙ5. 
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ΡΙΟ ΟΗΒΥΡΟΣΤΟΜ 

/ τν - ο. διώκεις, ὦ κακόδαιµον, πρᾶγμα ἀκίχητον; οὔτε 
Δ / / 

γὰρ μύρον οὔτε στέφανος οὔτε οἶνος σὺ γένοιό 
28 ποτ᾽ ἂν οὔτ᾽ ἀργύριον. κἂν ἀργύριον γένηταί τις, 

/ σ ς -. 

χρυσίον ἐντιμότερον, κἂν χρυσίον, ἐψηθῆναι δεήσει. 
τὸ γὰρ ᾧ διαφέρει τῶν πλουσίων ἕκαστος ἔοικε 

-- / -- » - Δ / 

τῷ νοµίσµατι. καὶ γὰρ τοῦτο ἐπαινεῖ μὲν οὐδείς, 
-- - Δ - 

χρῆται δὲ ἕκαστος τῶν λαβόντων' ἔπειτα ὑπὸ τῶν 
- . - 

χρωµένων ἐκτρίβεται καὶ τελευταῖον ἐν τοῖς 
2 / ] 2 - λ Ν / ἀδοκίμοις ἐγένετο. κἀκεῖνος εἰς τοὺς πένητας 

/ Δ / 

παρηγγυήθη” καὶ τοὺς ἀδοκίμους, καὶ οὐδεὶς ἔτι 
- - / / τὸν τοιοῦτον προσίεται τῶν πρότερον τεθαυµακό- 

2 » σολ / 2 / 38 των, ἀλλ᾽ οὐδὲ στρέψας ἀπορρίπτει. 
- - -- ] / / { / 20. Ταῖς τῶν τραγῳδῶν ᾿Βρινύσιν ἔοικεν ἡ δόξα" 

”- “ - 

τὸ μὲν γὰρ φαινόµενον αὐτῆς λαμπρὸν ὅμοιον τῇ 
Φ. - / ./ 

λαμπάδι, τὴν δὲ μάστιγα τοῖς κρότοις τις ἄν, 
Ὁ - - - -- ΄ - 

οἶμαι, καὶ τῇ βοῇ τῶν πολλῶν προσεικάσειε, τοῖς 
Δ ”/ Ν διά / / ο λὶ 

δὲ ὄφεσι τοὺς ἐνίοτε συρίττοντας. πολλάκις οὖν 
”’ Δ 

ἐν ἡσυχίᾳ τινὰ ὄντα καὶ μηδὲν ἔχοντα κακὸν 
ς / Ν - / / Σ / 

ἁρπάσασα καὶ τῇ µάστιγι ψοφήσασα ἐξέβαλεν 
Ἀ / 

εἰς πανήγυρίν τινα ἢ θέατρον.' 

1 κἂν ἀργύριον . . « διαφέρει ἀε]εῖεά Ὦν Ατηϊηι α5 Ῥεϊηπρ α 
γενῖσοὰ νεγδῖοη Ο6 οὔκουν, κἂν ἀργύριον κ.τ.λ. Ῥτεσθαίηρ. 

3 παρηγγυήθη Ρβιβ]κ: παρεγγυηθείς. 
ὅ κἂν ἀργύριον . . . ἀπορρίπτει ἀε]εῖεᾶ Ὦγ Βιαέ. 
4 κἂν ἀργύριον . . . θέατρον ἀε]εῖεά Ὦγ Επιρετῖας. 
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ΤΗΕ 9ΙΧΤΥ-ΡΙΧΤΗ ΡΙΘΟΟΟΒΡΕ, 

Παο]κ]εςς ογεαίατε, 4ο γοι ρενεῖςῖ ἵπ ρανδαίπο α ἴπίπρ 

απαϊίαϊίπαρ]ε 1. Ῥον γοι οοι]ά πονογ Ῥεσοπιο αἴἴλμον 
Ρετίαππο ΟΥ α ΟΓΟΝΠ οὐ νΊπε ον γεῖ «ἴ]νεν. Βεδίᾷες, 
ενεπ 1 οπε Ποιά Ῥεσσπιο «]νεν, σο]ά ἶ5 ππογο 
Ῥτγεσίοας; απά ΙΓ σο], ἵτ νυν] Πανο Το Ῥε τοβπες. 
Ιπάεεᾶ, οαοἩ τίοἩ Ἱπαπ γεδεπηρ]ος ΠΙΟΠΕΥ. αξ [αν αν 
ΔΠΥ εχοε]]οποο ἶ5 οοποσγπεᾶ. Τον ν]Ώίε πο οπε 
Ῥγαίΐδες ΠΠΟΠΟΥ., 686 οπς νο οοῖς 1 αδες Τε: ἴποι 
Τὸ ἵδ Ὕνογη οιἳ ὮΥ ἴλοςε Υπο δα ἵ απά αἲ Ἰα5ί ἶς 
{ουπᾶ αΠΙΟΠΟ ἴπα οοἵπς ν/μΙο ἆο ποῖ ραςς ουγγεη!, 
30 ἴπΠε τομ Παπ ἴοο 6ΟΠΊ6ς [ο Ῥο τεσκοποᾷ αΠΠΟΠΟ 
ἴλο Ῥοου απά ἴμοςα νο ἆο ποῖ ραςς ουγτοπῖ απά πο 
0Π68 ΑΠΥ Ίοηπθεγ τεσοεῖνος5 α ΠΊάΠ κε ἴλαϊ οἳ αἰἱ νο 
οπος νεο β]]οεᾷ νι αἀπιϊταίοπ {ον Επι: ἰπδίοεας, 
ἴΠεγ ἆο ποῖ 6νεν ἔπνπ ΠΠ ονεν Ῥο[ογο οας[ῖπο ΠΙΠα 
αθῖᾷς. 

Αραίπ, τεριία[ίοι ἶ5 κο με Επτίες οἳ ἴπε ἱτασίο 
Ροεῖς---ἴἴς εεεπιῖπο 5Ριεπάοιν ἶς Ἰῆκο ἰλποαῖν Τονοῃ, 
νπί]ο οπο πηἰση{, Τ {απογ, Ἰκεπ πεί ννμρ ο ἴ]ε 
εἰαρρίπσο απά ἴπε 5Πποιίίηπσ οῦ ἴπε ογογνά, απ ἴλοςο 
ΝΟ 5οπηθίίπηες Ἠΐςς παϊσΏί Ῥο Π]κοπες Το ἴπε Εατίες᾽ 
«Πα]κε». ΤΠεγείογε, οὔἵεπ νε οπε ἶς οπ]ογίπο Ῥθεαςε 
απά απἱεῖ απά ἶς οοπ/οπῖοά Ὦγ πο εν], τοριαΒίοη 
Ίαγς νἰο]επῖ Παπάς οἩ Πἰπα, απ, ογασκίπο Ἠον νΠὶρ, 
ἀπίνες Πΐπα ΓογίΏ ἴο 5οπηθ Γοσία] σαϊμενίπο οἵ ἴο ἴ]ια 
ἰπααίγο. 

1. Ῥο551ρΙγ α τεπιπίδοεπσο οϐ Γίαα ΙΤ. Τὸ: ἝἜκτορ, νῦν 
σὺ μὲν ὧδε θέεις ἀκίχητα διώκων. 

τν 





ΠΕΙ ΟΜΕΡ ΕΑΝΕΗ ὉΙΡΟςΟΟΕΡΕ.: 

ΟΝ ΡΟΡΌΙΑΕ ΟΡΙΝΙΟΝ 

Αιπήοσαμ 1ΐ5δ (ἀνοε]ς ἰί]α 15 ἴ]ε δαπιέ αδ ἴιαί ο ἴἶπε Ῥτε- 
οἑαΙηπρ Ὠϊδεοιγδα, Ον. 67 σῖνες ἴο ἴπε 'γοτά α ἀἰπετεπί 
πιεαΠΙΠρ, Ὠιαί οἳ ορίπίοπ. Π ἵδ ατριεά ἴπαί ορίπίοη ἶ5 α 
Ῥοος. σιῖάε απά αι, ἵπ οτε ἴο ἀἴδοονετ ἴλο γα αθοιί 
εχίεγπα] ἰπίησς, οπε απιςδί ΕΠτδί οΡεγ ἴ]ο Γ{απιοιις πιοῖῖο ἵπ- 
5οτ]ροεά οἩπ Αρο]]ο΄ς ἴεπιριε αἲ Ώε]ρῃι--Κπου ΤΠγδειί--ἴ]ε 
ΠΟΙΟ νμΙομ {ογιπεὰ πε Ῥαδῖο ργϊποῖρ]ε οΕ ἴπε ΡΠΙΙΟΡΟΡΗΥ ος 
Ῥοσγαΐε». Ετοσεεάῖπρ ἔτοπι ἴπῖς {απάαππεπία] εοποερῖ, ἴια 
απζπον ἀεπιοπδίταίος ἴπο ΕΠΗ οἳ Ῥεῖπρ 5Υναγεὰ ὮΥ ἴπε 
ορϊπΙοπ5 οἱ οἴοαίς. 

ἨΠετο αραῖπ νε Ἠανο νπαῖ Ῥτοίεβρδες ἰο Ὄε ἴ]α τεροτί οΕ 
8. ΟΟΠΥΕΙΡΕΙΙΟΠ Ῥεΐννθεπ Το απᾶ οπε ο 5 {ο]οννει. Ἔ]ο 
αργαρίποςς η νυΠίοῃ 1 Ῥερῖπς απἆ επἀς Πας Ιεᾷ Αγπίη Το 
οοπο]ᾶε ἴπαί Ὠ]ο ἀῑὰ ποῖ Ἰπίεπα 1ξ ἴο Ῥε ραβΙδμεᾶ, αἲ Ιεαςί 
ποῖ ἵπ 15 Ῥτεδεπί {οτπ. Ἠε τερανᾶς ΙΤ αξ νπαῖ πιῖσηί Ῥο 
ἴεγιπεᾶ α 5ἴεπορταρβῃίο γεσογᾶ, Υ’ΠΙΟΗ ἵπ 5οπηε νγαγ ου οἴμαν 
{Εοιιπὰ 15 ναγ Ιπῖο ἴπε Παπᾶς οἳ Ὠ]ο᾿ς εα1του. 

μη 



1 

ο] 

6”. ΠΕΡΙ ΔΟΞΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ 

Τέι γὰρ δοκεῖ σοι διαφέρειν µάλιστα ὁ σώφρων 
ἀνὴρ καὶ φιλόσοφος ἡμῶν τῶν πολλῶν τε καὶ 
εἰκῃ' φερομένων; 

Δ. ᾿ΕἙμοὶ μέν, εἰ δεῖ οὕτως ἀποφήνασθαι φαύλως 
Δ 3 / 2 / - / Ν - τε καὶ ἀκόμψως, ἀληθείᾳ δοκεῖ διαφέρειν καὶ τῷ 

ἐπίστασθαι οὐ µόνον τῶν πολλῶν, ἀλλὰ τῶν πάνυ 
ὀλίγων τε καὶ µακαρίων νενοµισµένων, τὸν! 
φιλόσοφον. 
Τῷ ὄντι μέντοι φαῦλον καὶ ἄκομψον τὸ ῥῆμα. 

: / / 9 / χ - ”/ Ἂ 

Δ. Καί µοι τόδε εἰπέ, πρὸς θεῶν' ἄλλο τι ἢ 
ἀληθείᾳ φὴς διαφέρειν τῶν ἄλλων τὸν φιλόσοφον 

Δ - Δ / υ, » ΔΝ Ἡ ΔΝ / 

καὶ τῷ πρὸς ἀλήθειαν ἕκαστον ἀλλὰ μὴ κατὰ δόξαν 
σκοπεῖν; 

/ Ν / ωλ 3 / Ν / 

Φαύλῳ γὰρ ἄν, ὦ ἄριστε, κανόνι καὶ παντάπασι 
σκολιῶ μὰ Δί οὐ µίαν τινὰ καμπὴν ἔχοντι, µυρίας 
δὲ καὶ πάσας ὑπεναντίας, τὰ πράγματα σταθμῷῶτο 
τῇ δόξη πειρώμενος ἀπευθύνειν αὐτά. 

/ φφι ΔΝ ΔΝ ”/ ή Δ 2 / Δ. Π]ότερον οὖν τὰ μὲν ἄλλα πάντα πρὸς ἀλή- 
θειαν σκοπεῖ, τὴν δόξαν οὐδαμῇ προσφέρων ὡς 

1 εἰκῇ αἀάεά Ὦν ϐαδαιβοηῃ. 
5 Ατηϊπι αἰφιτιριῖίες ἴπε γρατίῖς ἀἰβετοπί]γ ἵπ Ιπῖ Πνει 

5οο[Ίοῃ. αθθίρη]ησ 1ο Δ ἴμε ορεπΙπρ απεςίίοη. 
ὃ τὸν ἀε]εῖεὰ Ὦγ Ατηϊπι, νο Ῥοερῖης ἴπε {ο]ονΊπρ 5επίεποε 

ΝΤΗ Φιλόσοφον. 
4 ΑΠΙΕΥ ὄντι Αγπίπι αἀάᾶς οὐ. 
δ ὑπεναντίας ΕΠΙΡΕΤΙΗΣ: ἀπεναντίας ΟΥ ἐπεναντίας. 
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ΤΗΕ ϱΙΧΤΓΥ-ΡΕΝΕΝΤΗ ΡΙΡΟΟΌΕΡΕ: 
ΟΝ ΡΟΡΟΙΤΙΑΕ ΟΡΙΝΙΟΝ 

Ππίεγ[οοιίον. ΥΝ οΙΙ, ἵπ ννλαῖ ραγσοπ]αγ ἆοες 1ὲ 5εθΠΙ 
ἴο γοι ἴλαί ἴ]λο πιαπ οἱ 5οἰ[-οοπίτο], ἴπο ΡΙΙΙΟΞΟΡΠΟΣ, 
πηοςὲ εδρεσία]1γ ἶ5 5αροτίογ ἴο ας νηο οοπςΒαῖο ἴῃο 
πια]οτίίγ οἳ πιαπκίπά απά απο ππονεά Ὦγν ταπᾶοπι 
ἱπρα]ςε 

1λιο. Τὸ 5εεπις ἴο πιο, ἡ οπο 5Ποα]ά οχκρτεδς απ 
ορίπίοπ 1Ππ 5οῃ ῬΡ]αϊπ απά αππαάοτηθά ἴεντπις, ἴλαῖ Ίο 
ἶς 5αρετίοΥ 1π τοδρεοί ἴο ἵταῖῃ απ Κπον]εάσο, πιο 

ΠΊΕΤΕΙΥ ο ἴλο ππα]ον]ῖγ οἳ πιαπ]κἰπᾶ, Ὀαἳ αἷξο Το ἴε 
νοχγ Γον, ἴΠοδο νο αγε τερατάεά ας {ανουγεᾶ Ὦγ 
{οτίαπε---ἴ]ο ΡΙΙΙο5οΡΠετ ἶς, Γ πἹεαῃ. 

Ιπί. Ππάοεᾶ γοιτ εἴαϊεππεπί ἶς ἵπα]ν Ρ]αΐπ απά απ- 
αἄογπες. 

ιο. Νε], Ὦγ ἨΗοαανεπ, Τε]] πιο ἴλί. ὙΎοα πθαῃ, 
4ο γοι ποῖ, ἴλαί ἴἶο ΡΗΙοςορΗετ ἶ5 5αρετίογ ἴο αἲὶ 
οἴμεις ἵπ ἴγαῖῃ απ ἵπ Πὶς εχαπηϊπίηπςσ 6αοΏ ἘΠίπο ἴπι 
ἴπε Ισ] ο6 γα ἴἩ απά ποῖ ἵπ αοσοτγάαπος ΥΕ ορίπίοπι ὃ 

1πί. ΥΝΗΥ., πιν σου 5ἶτ, πο ννοι]ά Ῥο αδίπς α Ῥοος 
εἰγαϊσηί-εάσε η νΠίος Το σαι1σε Ἠὶ5 Ῥτοβίεπῃς, οπς 
α[οσείμεν οτουκαά, α ἰταἰσηί-εάσα, Ὦγν Ζει, νι 
ποῖ ]αςί οπε Ῥεπά Ῥαῦ ἔποιςαπάς. απ αἲἲ ταπηίπς 

εοιπῖεν ἴο οπθ αποίΐμεν, Ἡ Ίο ἴπίεὰ ἴο 5εῖ λίπος 
εἰγαῖσηί Ὦγ πλεας οξ ορἰπίοη. 

Γιο. ΥΝε]] ἴἶποπ, 5αρροςε ἴλαί ο νίοννς αἰ] οἰςε ἵπ 
Όπο Πσ]ί οἱ ἰταἴμ, πονοχ αρρ]γίης ορίπίοη α5 α ϱαμρε, 
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Ριο ΟΗΒΥΡΟΞΣΤΟΜ 

ψ δη - ”/ Δ 2 {ϐ ιϐ 4 ευδῆ τινα τῷ ὄντι καὶ ἀστάθμητον στάθµην καὶ 
/ - ς - / ”/ ϱ) Δ λ κανόνα τοιοῦτον, ὁποῖον ἄρτι εἴρηκας' αὐτὸς δὲ 

αὑτὸν τούτω τῶ κανόνι καὶ ταύτη τῇ στάθµῃ 
[. [. . ι . 

/ »/ Ἂ ” σταθμώμενος ἄξιος ἂν εἴη; 
” Ν 12 . Οὐ μὰ Δί οὐδαμῶς. 

- Δ ϱ/ . / / Ἂ ς ηλ 

Δ. Δῆλον γὰρ ὅτι οὐδέποτε γνοίη ἂν ἑαυτὸν 
οὕτω σκοπῶν. 

Οὐ γὰρ ἂν γνοίη. 
ὃ Δ. Ὥστε οὐκ ἂν ἔτι πείθοιο τῷ Δελφικῷ 
προσρήµατι κελεύσαντι παντὸς μᾶλλον γιγνώσκειν 
αὑτόν; 

- Δ Ἂ / 

Ηῶς γὰρ ἂν πείθοιτο; 
Δ. Οὔκουν' οὐδὲ τῶν ἄλλων οὐδὲν εἴσεται 

πραγμάτων αὑτὸν ἀγνοῶν οὐδὲ δυνήσεται πρὸς 
»χ/ » / ε - / ο. / 
ἀλήθειαν ἐξετάζειν αὑτοῦ πρώτου" ἐσφαλμένος; 

Παντάπασι μὲν οὖν. 
/ Ὥν ον λ Ν 2 / Δ 

Δ. Χαίρειν οὖν ἐάσει τιμὰς καὶ ἀτιμίας καὶ 
ψόγον τε καὶ ἐἔπαινον τὸν παρὰ τῶν ἠλιθίων 
ἀνθρώπων, ἐάν τε πολλοὶ τύχωσιν ὄντες ἐάν τε 
ο Δ . Ν μ νί / ν / 

ὀλίγοι μὲν ἰσχυροὶ δὲ καὶ πλούσιοι. τὴν δέ γε 
/ / ς / Δ ρ. α. καλουµένην δόξαν ἡγήσεται μηδὲν διαφέρειν σκιᾶς, 

ὁρῶν ὅτι γίγνεται τῶν μεγάλων μικρὰ καὶ τῶν 
μικρῶν µεγάλη" πολλάκις δὲ καὶ τῶν αὐτῶν ὁτὲ 

λ / 4 λ μ ο) / 

μὲν πλείων, ὁτὲ δὲ ἐλάττων. 
Εὖ πάνυ δοκεῖς' µοι προσεικάσαι. 

Ὡὶ / - Αν - 

4 δ. Εἰὶ οὖν τις εἴη τοιοῦτος ἄνθρωπος οἷος ζῆν 
- ι ο - 

πρὸς τὴν αὑτοῦ σκιάν, ὥστε αὐξομένης μὲν αὐτῆς 

1 Οὔκουν Ώιπὰάοστε: οὐκοῦν. 
3 αὑτοῦ πρώτου ΕΙΠΡΕΤΙΙ5: αὐτὸν τοῦ πρώτου. 
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ΤΗΕ ΘΙΧΤΥ-ΘΕΥΕΝΤΗ ΡΙ5ΘΟΟΟΠΒΡΕ 

Ῥεσαιςα ο Ῥε]ενοας ἰΠῖς {ο Ῥοα. ἵπ {ααῖ. α {αΐδε απ 
απίγαςγνογίμγ πιδαςιτίησ-]ίπε, α 5ἰταϊσηί-εάσε 5αε] ας 

γοι Ἠανε ]αςί ἀεςοτίρεά 1τ, γοῖ ἵΕ ο 5Ποι]ά ππεαςάγε 
Ἠϊτηςε]{ νΙΤἩ ἐλαί πα ο εἰχαϊσῃηί-εάσε απ ια Ἰκῑπά 
οἳ πιδαςιτίπσ-]ῖπε, νγου]ά Ώε Ῥε αοσο]αϊπιεᾶ ας ΥνοτίἩν 2 

Ιπί. Χο, Ὦγ Ηεανεῃ, ποῖ ΒΥ αΠΥ Πηθαης. 
Ίρλιο. Ὑες. 1ὲ ἶς ρ]αΐῃ ἴΠαῖ Ίο οοα]ά πενεχ οΟπιο ἴο 

πουν Ηϊπιςε]{ 1{ πε οχαπιϊπεςᾶ ΠΙπαδαι]{ η ἴπαῖ Γαςβίοηῃ. 

Ιπί. ΥΝΗΥ. οἳ οοαχ5ε Ίε οοι]ά πο. 
1)ιο. (οπεεαπεπ{]γ ηα γγοι]ά πο Ίοπσεν ρε ορεγίπς 

ἴπε Ώε]ρβίο ἱπ]αποβίοἨ., ΠΙΟ ας Ργοκογροά Ὠναί, 
αθονο αἱ]. α πιαη πας Κπονν ἨΙπιςα]. 

1πί. Ὑνλν, οἱ οοαγ5ε Ἠε υγοι]ά ποῖ Ρε ορεγίπο 1. 
Πιο. ΤΠετ Ἠε νν]] ποῖ Ίκπονν απγ οἱ ἴμε οἴπετ πίπρς 

6ἴ{Πο6Υ, οἶπσος ας ἄοες ποῖ Κπον Πϊπιςα]{, που ν]] ο 

Ρε αΡ]ε ἴο εχαπιίπε ἴμίηος ἵπ ἴμε Πσᾖί οἳ γα, 5ἵπσς 
πε πας Γαϊ]εὰ νητῃ ΠΙπαςε]Ε {ο Ῥεσίη ντ ὁ 

Ιπί. ὨἨγ. οεγίαϊΠ]γ. 
Πίο. Τ]ιοη Ίνα υγ] ιά {αγουνε]] {ο Ἡοπουνς απά αἰς- 

Ποποιγς απᾶ {ο γνογάς οΓ οεΠδγε απἆ οἱ ρταΐςε αἰτετοά 
Ὦγ {οοβ5Η Ῥετεομς, νπείμεν {Πεν ο«Ἠαπιος Το Ῥε ΠΙαΠΥ 
οἳ ψΨλείμεν ἴμεγ Ῥε Έενν Ριῖ ροννονία] απά νεαγ. 
Πη5ίεαά, ν]αῖ ἶς οα]]εᾶᾷ Ῥρορι]ατ ορίπίοι Ίο υν]] τοσατά 
αξ πο Ῥεΐξίεν ματ α «Παάονν, 5εαοίπο ἴπαϊ 5οπιοΏπηος 
οοποθγπίπο στγεαῖ ππαξίους Ρορα]αγ. ορίπίοπ ἵς πια] 

απᾶ «οποεγηῖπο 5πλα]] πια ξίενς σγεαῖ, απᾶ οἑἵεπ οοἩ- 

οεγηϊηρ Τμο 5απιε πιαϊῖενς ΙΤ ἴς αἲ οπθ πιο στεαῖον 

απᾶ αἱ αποϊΠςΘΥ 5«ΠΙ]Ι6Υ. 
Ίπί. Ὑοα 5εεπι Το πιε ἴο πανε πας α νουγ εχοε]επῖ 

6οΠΙραΓΙΣΟΠ. 
ιο. Ἀαρροςα, ἴΠοι., ἴπετο «Ποα]ά Ῥο α Ῥ6γδοη 5ο 

εοπςΒΜαζες ας ἴο Ἠνε νζ] απ εγε ἴο Πὶς ον «Παᾶονν. 
ντα Πα τος] ἰπαῖ ας 1 σγεν ο νοι]ά Ῥεσοτης 

5 Ἠδ πάνυ δοκεῖς Βε]άεπ : οὐ (οἳ ᾧ) πάνυ δοκεῖ. 
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ΡΙΟ ΟΗΒΥΣΟΡΤΟΜ 

ἐπαίρεσθαι καὶ μεγαλαυχεῖσθαι καὶ τοῖς θεοῖς 

θύειν αὐτός τε καὶ τοὺς φίλους κελεύειν, βραχυ- 
τέρας δὲ γιγνοµένης λυπεῖσθαί τε καὶ ὁρᾶσθαι 
ταπεινότερος, καὶ τοσούτω μᾶλλον ὅσωπερ ἂν 
” / / / τ η} Δ / ο 

ἐλάττων γίγνηται, καθάπερ αὐτὸς φθίνων, θαυ- 
μαστὴν ἄν, οἶμαι, ̓ παρέχοι διατριβήν. 

Πολύ γε ἂν εἴη τοῦ Μαργίτου κωφότερος,᾽ 
ἀγνοοῦντος ὅ τι χρη γήμαντα χρῆσθαι τῇ γυναικί. 

Δ. Τῆς γὰρ αὐτῆς ἡμέρας ὁτὲ μὲν λυποῖτ᾽ ἄν, 
ὁτὲ δὲ χαίροι. πρωὶ μὲν ἐπειδὰν ἴδῃ' τὴν σκιὰν 
ἑωθινὴν πάνυ μακράν, τῶν τε κυπαρίττων καὶ τῶν 

ἐν τοῖς τείχεσι πύργων σχεδὸν µείζω, δῆλον ὅτι 

χαίροι ἂν ὡς αὐτὸς ἐξαπίνης γεγονὼς τοῖς ᾿Αλῳά- 

δαις ἴσος καὶ εἰς τὴν ἀγορὰν βαδίζοι ἂν καὶ εἰς 
τὰ θέατρα καὶ πανταχόσε τῆς πόλεως ὅπως ἂν 
[4 Δ / / Δ Δ / 5 Δ 

ὑπὸ πάντων βλέποιτο. περὶ δὲ πλήθουσαν ἀγορὰν 
ἄρχοιτ᾽ ἂν σκυθρωπότερος αὐὑτοῦ γίγνεσθαι καὶ 

- ε) 

ἀναχωροίη. τῆς δὲ μεσημβρίας ᾿αἰσχύνοιτ ἂν 

ὀφθῆναι ἀνθρώπῳ; τινὶ καὶ ἔνδον μένοι ἂν ἐγκλει- 
σάµενος, ἐπειδὰν ἐν τοῖς ποσὶ βλέπη τὴν σκιάν" 

/ 6 Ν Ν / 2 / ο ως Ν 
πάλιν δὲ περὶ δείλην ἀναλαμβάνοι ἂν αὑτὸν καὶ 

/ 3 

γαυρότερος φαίνοιτ᾽ ἂν ἀεὶ πρὸς ἑσπέραν. 
Πάνυ µοι δοκεῖς ἄτοπον διάθεσιν καὶ ἄνδρα 

διαπλάττειν ἠλίθιον. 

1 Κωφότερος Ν΄ α]ε5ΙΗ5, µωρότερος Ν΄ Παπιονή. ἀσοφώτερος 
Μεἴσει : σοφώτερος. 

ὅτι Να]εδίιι5: ὅτι. 
ὅ Ίδη ἨΠαπιονγή : ἴδοι. 

τῆς Ἠεῖδκε : τὰς. 
5 ἀγθρώπῳ] ἀνθρώπων ΥΝ Παπιον/]ή. 
Βλέπη τὴν σκιάν' πάλιν Ἐπιρετίι5: βλέπῃ τ. σ. πρὶν ἡ 

ΜΕΡΗ. βλέπει τ. σ. παρῇ [)Β. 

ο ον α ϐϱ 1 

. ... οϐ α βαΗτίο Ῥοεπι οϐ ο 5αππο ΠαΠΙΕ 5δΟΠΙΘΙΙΠΙΕΡ 

199 



ΤΗΕ ΡΙΧΤΥ-ΘΕΝΥΕΝΤΗ ΡΙΡΟΟ ΒΡΕ 

εἰαίεᾷ απά Ῥοαςί{α] απά ποῖ οπἱγ οβ εν α σαογίῆσαο ος 
ἰπαηκςοσϊνίπο ἴο ἴμπο σος Ππαςο/ Ῥαΐς αςο Ρἱά Ἠὶς 
{επᾶς ἴο 4ο 5ο. γ]ῖ]ε ας Εὶς «Παάονν ἁῑπιϊπίςμες Ἰε 
πνοι]ά Ῥε στίονεᾷ απᾶά «Που ΠἰπαςεΙ πιοτο ἨάπηΡΙε. 

απαά ἴπε πποτο 5ο ἴπο οπια]]οτ Εῖς «Παάον” Ῥεοαππθ. 
Ἱαςί ας 1 Ίο Πἰπιςε]Ε γγεγε Ἠναςῆπσ αναγ, πιεϊλίηκς 
Ἠε ποι]ά αβογα ννοπάτοις απΙςοιπθΠ{Ε. 

Ππί. Ὑες, Πε νοι]ά Ὃε α ΠΙΟ Ῥίσσετ Ώοοβγ ἴΠατι 
Ματοσϊϊζες.ϊ νο ἀῑά ποῖ Κπον Ἠουγ ἴο Η.εαῖ ῖς ννῖξο 

οπσ6 Ἠς Ἠαςά παντος Ἠοεγ. 
12ίο. Ὑες. Τον οἩ ἴπε 5αππο ἆαγ 5οπιείηες Ίο ννου]ἀ 

Ῥε 5αά απά 5οπιείππες Ἠαρργ. Τον Ἱπδίαπος. εατ]γ 
η ο ἆαγ. νΊεηπ Ἠε δαν’ Πὶς 5Παάον αἲ ἆανη νεχγ 

Ίοπς. α]πιοςί Ίαγσεν ἴμαπ ἴΠε ογργεςςες ος ἴπε ἴογγους 
οἩ. ἴπα οἵιν γγα]]ς, πιαπῖΓεςε]ν ο γνοι]ά Ῥο Ἠαρργ. 
5αρροςίποσ ἨΙπηςε]{ {ο Ἠανε 5αάάσεπἰν στον {ο ἴπε εἶσο 
οἳ ἔλε 5οης οἱ ΑΙοειις.Σ απἆ Πε νγοι]ἀ σο εἰν]άϊπο πίο 
ἴπε πιατκεῖ-ρ]αοε απ ἴλα ἐλεαίτες απά ενετγνηεγο 
ἵη ἴῃε οἵγ ἴο Ρο οὐδετνοά Ὦ}γ οπο απ αἰἰ. Ἠούψενεν. 
αΡοαῖ ἴῃο ππάα]ε οἳ ἴπε ππογηίπο ο γοι]ά Ῥεσίπ το 
στον ΠΊΟΤΥΕ 5αά οἱ οοαπίεπαποο ἴπαπ ο Ἠαά Ῥεεπ απιά 
πγοπ]άἀ σο Ῥαο]ς Ἠοππο. Πεν αἲ πουν Ἠθ γγοι]ά ο 
α5Παππεά ἵο Ῥε 5εεπ Ὦγ απγροάν απά ννοα]ά εἴαν 
Ἰπάοονς. Ιοε]ῖποσ Πήπηςα]Ε πρ. ὝὝμοπ Ίο 5αν/ Πὶς «λα ουν 
αἲ Πῖς πανε γαῦ ασαΐπ, ζογγατά αΓἴογποοπ, ης γνοι]ά 

Ῥερσίπ Το τ6οονοες τα πώπιδ] «πουν; Πἰπιςα]Ε ονεγ ΠΙΟΥΟ 

απά πποτο εχι]{απῖ ἴουγατά ενοπίπο. 

Ιπί. Ύοια οργίαϊη]ν 5εετη ἴο πηθ ἴο Ῥε {αςΠΙοπίπσ α 
«ἰταποοα ἀἱςεροςίΠοτ απά α Τοο[ἴςῃ Κἰπά οἳ πιαῃ. 

αδοτῖρεᾶ ἴο ἨΗοπιετ Ὦγ πε αποϊεπῖς. Άπιοπρ ἴπε ἔεν Ιπες 
Ώου οχἰαηῖ ννε ροἳ ἴπε Εο]ονίπο ἀεδοπρίίοπ οϐ Ἠίπι: πόλλ᾽ 
ἠπίστατο έργα, κακῶς δ) ἠπίστατο πάντα. 

3 Τπεγ νγετε 5αϊᾷ ἴο πανε στοννηΏ ἴμγεε οι Ὀ]ΐς εαςἩ γθατ απά, 
αἲ ἴο ἴεπάετ ασε ο πἶπε γεαῦς, ἴο Ἠαγε ἴτ]εὰ {ο 5οα]ε ἴε 
Ἠδαγεης ὮΥ ΡρίΙπο Ὄδρδα οπ ΟΙγπιριις απᾶ Ρε]ῖοηῃ οη Όδρα. 
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ΡΙοΟ ΟΠΒΥΡΟΒΤΟΝΙ 

σ - ο / 

Δ. Οὐκοῦν ὁ τῇ δόξη προσέχων οὐδέν τι βελτίων, 
λα λὴ ἴθλ ῄ - / λ Ἂ λες 
ἀλλὰ πολὺ ἀθλιώτερος. πολλάκις γὰρ ἂν π είους 
μεταβολὰς ἐν ἡμέρᾳ μιᾶ µεταβάλλοιτο, καΐτοι 
οὐχ, ὥσπερ ἐκεῖνος, ἐν τεταγµέναις ὥραις τισίν, 
ἀλλὰ καὶ δείλης καὶ ἕωθεν οὐδὲν αὐτὸν κωλύσει 
μὴ! δυστυχέστατον ἀνθρώπων εἶναι, νῦν μὲν φερό- 
µενον καὶ πετόµενον ὑψηλότερον τῶν νεφῶν, ἂν 
τύχωσι µετεωρίσαντες αὐτόν τινες καὶ ἐπαινέ- 
σαντες, νῦν δὲ συστελλόµενον καὶ ταπεινούµενον, 
πολὺ πλείους αὐξήσεις Τε καὶ φθίσεις τῆς ψυχῆς 
αὐτοῦ ̓λαμβανούσης, ἐ ἐμοὶ δοκεῖ;' τῶν τῆς σελήνης. 
ἀρ᾽ οὖν οὐκ ἀθλιώτερον πότµον καὶ μοῖραν εἴληχε 
πολὺ δυστυχεστέραν ἢἡ Φφασι Μελέαγρον τὸν 
.) Αλθ / Δ . / - 4 Ὡὶ ὃ λ / 

Ἀλθαίας τε καὶ Οινέως τυχεῖν, ᾧ δαλόὀν τινα 
- Δ 

λέγουσι ταμιεύειν τὸν τῆς ζωῆς χρόνον’ καὶ δὴ 
λάμποντος αὐτοῦ καὶ τοῦ πυρὸς ἐν αὐτῷ δια- 
µένοντος ζῆν τε καὶ ἀκμάζειν ἐκεῖνον, µαραινο- 

/ δὲ - λ - ΔΝ Δ ΜΜ λέ ρὐ µένου δὲ τοῦ δαλοῦ καὶ τὸν Μελέαγρον Φθίνειν 
ς ΔΝ / Ν / / Δ ” 

ὑπὸ λύπης τε καὶ δυσθυµίας' σβεσθέντος δὲ οἵ- 
χεσθαι ἀποθανόντα. 

μὴ οπι εὰ Ὦν ΝΤΡΗ. Ὀτασκείἰεὰ Ὁν Ανπίτη, Βαάό. 
5. µετεωρίσαντες ΝΕἴδεΥ, µακαρίσαντες 3Ε]άςΠ: µαρτυρήσαντες. 

ὃ δοκεῖ] δοκεῖν Γ)ΙπάοτΕ. 
4 πυχεῖν ἀο]ειοὰ Ὃν Ν ΠαπποννΙξ2, λαχεῖν Ρβιρ]ς. 



ΤΗΕ ΡΙΧΤΥ-ΘΕΝΕΝΤΗ ΡΙ150Ο ΒΡΕ 

1λιο. ἨΝε]] ἴηεῃ, [πε γΥηο ραγς Ἠεσά ἴο Ῥορα]αΥ ορί- 
ἰοπ ἶς ποῖ α Ρἱἱ Ῥεϊῖεν, Ὀιαΐ ταίμοεν {αν πιογε ραϊβείϊο. 
Έον οἵτεη πε ννοι]ά ππάεγσο 5ενογα] «Ἠαπσες ΟΠ οπθ 
απά ἴ]α «αππο ἄαγ, γεῖ ποῖ, Πο ἴμα ππαη Ε Ἠανε ἵπῃ- 
ασίπεά, αἲ οσγίαίπ ἀθβπῖίε πες, Ῥαἱ. α[]κα ἵπ ἴλα 
α{ἴαγποοπ ου ἵπ ἴμε εατ]γ πιογηῖπο, ποϊμίπο υνη] Ἱκεερ 
Ἠΐπα ἔγοπα Ῥεΐπο {Πε πποδί πιη{ογζαπαϊο οἱ ππογῖα]ς, πΟΥΥ 
Ρεΐπσ ογνερῖ αἶοπο απ Ηγίπο Πἰρᾗεν ἴμαπ ἴμο εἸουάς, 
ΙΓ15 5ο Παρρεη ἰ]λαῖ αΏγ Ἠανε 5επῖ Είπα Γογ{] απάοΥ {111 
ςα1ἱ απᾶ Ἠανε ρναΐςεα Είπα, ΠΟΥ ζακίπο ἵπ Ἠὶς σας απά 
αραρίησ Ἠήπαςε]Ε, Πῖς ορίηξ εχρεγίεποίης,, πιοϊΠίπ]ςς, αγ 
ΠΊΟΓΘ γναχίησς απ γγαπίηος ἴπαπ ἴλα ΊΠΟΟΗ.. Πας ης 
ποτ, παπι, ἆταννη α ΠΊοΥς νυτεϊσ]μεὰ {αΐςα απιά α Γαγ Ἠογε 
Ἰαοἷ]οςς Ἰοἳ απ ΤΠεγ 5αγ {ε]] {ο Με]εαρεν, 5οπ οἱ ΑΙ- 
ἔλαθεα απᾶ Όεπειμς, Νοδε 5ραπ οἱ Η{ε, πιο. 5αγ. Ίνας 

η Πε Ἱκεερῖπσ οἱ α ππετε βτερταπᾶ ἡ Ἀο Ίοπς ας ἴμε 
Ῥναπά Ῥ]αζεᾶ απά ἴ]αε το γεπιαίπες ἵπ ΤΕ, ]15ἳ 5ο Ίοπο 
Μειεασεν Ηνεά απά ἵἨτονο. Ραΐ ας ἴπε Ῥναπά Ἰο5ι Τες 

«ἰγεποῖᾖ, Το ἴοο νας[ίεὰ {τοπι οτΙεβ απ ἀεδροπάςεπογ. 
απά Ὕνπεη ἴπε χο νγεπῖ οιξ Τε ἀῑεα απά ννας σοπο.1 

1. Ῥυτίηρ ἴπε {απποις Ώοατ-Πιπί αρδςοσϊαίοά νι Πῖς παπῃο, 
Ὦγ γναγ οἱ ανεησῖηπς α 5]]σηί οαδί προπ Αἰα]απία Ὦ} ἴπο 
Ὀτοίμεις οἳ Πῖ5 πιοίῖῃεν ΑίΠασα., ο 5]ενν ἔπεια οί οϐ παπά. 
Ἠ]ς πποίμεν, Πεατίησ οἱ ἴπε ἀεεᾶ, 5παϊοπεὰ ἴπε Γαία] Ὀταπα 
{τοπα 15 ρ]ασς 1Π ἴα α5Π6ς, Πιαγ]εὰ Τί Ἱπίο ἴ]ο Βαπιος, απ 
Ώπιις επᾶᾷ ο ἴπε 116 οϐ πετ 5οη. 
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ΩΙ ΟΦ ΡΙΗΙΦΗΤΗ ΡΙΡΟΟ ΕΡΕ: 
ΟΝ ΟΡΙΝΙΟΝ 

Γκ ἴΠίς Ὠϊκοσιτςδε 1ο οπος πιοτθ αρρτοασῃες ἴπο 5αβ]εοί οἳ 
ορϊπῖοη αξ οοπἰταςίεἁα νῃ Κπον]εάρς,. Ἠετε, Ἠούγενοεν, Πο 
15 εἰγεςρῖης ἴμε Ρρτασίῖσα] αγ οἳ Κπον]εᾶρο ἵπ οπε)5 ἀαἲ]γ 
{ε απ Ῥιδίπεςς ριγςη]ΐς. ἵπ οἴπεν νγοτᾶς. ἴπε ΙΠΙΡΟΡΣΙΡΙΗΕΥ 
οἳ αοΠΊενίηρ 560655 ΙΠ αΠΥ να] οἳ ο ὝὝπεπ Ιεᾷ Ὦγ πιεγε 
ορίπίοη ταίπετ ἴπαπ Ὦγ α οἶεατ απαετδίαπαϊπρ οἱ ἴπε ἰπῖπος 
το ο αγοϊᾶεὰ ου αξεππρίεᾶ απα οἳ ἴ]λο τεᾶδοΠ5 ΟΠ ν’ΠΙοΠ οπε5 
οποῖοε 5Ποι]ά Ῥε Ῥαδεᾶ. ΑΙἰποιρ] 5οπιε αεπίῖοη Ἰς ραῖᾶ ἴο 
Τπε τπνγδᾶοπα οἱ {οἱ]ον πρ ἴπε ορ]ϊπίοπ ϱϐ οπε)5 πεϊσΏβοιτς, 
ἴπε ρτϊποῖρα] επιρ]μαςίς 15 Ιαϊᾷ αροπ ἴπε πεοεδςῖῖν ἵπ οας]ι 
Ἱηδίαπος οἳ 5ος Πα ῖπς Ἰπον]εᾶςσε ἔοτ οπε᾽5 ο/Π τπαίογεὰ 
ορἰπίοης. 



1 

υΦ 

68. ΠΕΡΙ ΔΟΞΗΣ ΤΡΙΤΟΣ 

« Δ 3/ ς / 2 / Ἂ 

Οἱ πολλοὶ ἄνθρωποι ὁπόσα ἐπιτηδεύουσιν ἢ 
- ε] μ .] - α) / « -/ ο) .] Δ 

ζηλοῦσιν, οὐδὲν αὐτῶν εἰδότες ὁποῖόν ἐστιν οὐδὲ 
ϱ ” . / τν) / » εν) ς 

ἤντινα ἔχει ὠφέλειαν ἐπιτηδεύουσιν, ἀλλ᾽ ὑπὸ 
/ υ] « - ων) / σ) / Ν .) / 

δόξης ἢ ἡδονῆς ἢ συνηθείας ἀγόμενοι πρὸς αὐτά' 

οὐδ᾽ αὖ ὅσων ἀπέχονται καὶ εὐλαβοῦνται μὴ 
/ ) / ο) / » / .) Δ πράττειν, εἰδότε ἃ βλάπτει ἀπέχονται οὐδὲ 

ὁποίαν τιὰ φέρει τὴν βλάβην, ἀλλὰ καὶ τούτων 
ω) εν ον λ ./ 2 / Ἂ Δ Ὡὶ 

ὅσα ὁρῶσι τοὺς ἄλλους εὐλαβουμένους ἢ περὶ ὧν 
Ἂ α] ”/ - , 7 - Ἆ α 

ἂν εἰς ἔθος καταστῶσιν ὥστε εὐλαβεῖσθαι, ἢ ἃ 

νοµίζουσιν ἀηδῆ ἔσεσθαι αὐτοῖς καὶ πὀνον τινὰ 

δοκεῖ ἔχειν, ὡς τὸ πολὺ ταῦτα ὑποπτεύουσιν. 

Καὶ τὸ μὲν τῆς ἡδονῆς καὶ τὸ τοῦ πόνου πᾶσι 
Ὡὶ « α -- 

κοινόν' ἀλλ᾽ οἱ μὲν ἧττον, οἱ δὲ μᾶλλον ὑπ αὐτῶν 
- Ν Δ - / » / Δ .) ] Ν 

δουλοῦνται" τὸ δὲ τῆς δόξης ἀνόμοιον καὶ οὐ ταὐτὸ 

πᾶσιν. ὅθεν οἱ μὲν ταῦτα, οἱ δὲ ταῦτα ἐπαινοῦσι 
Ν / / 3 / αν 3 - Δ 

καὶ ψέγουσι, πολλάκις τἀναντία. οἷον ἀλγεῖ μὲν 
ω) ε) λ Δ { / / Ἂ / 

ὅ τε ᾿]νδὸς καὶ ὁ Λάκων τιτρωσκόµενος ἢ καὀ- 

µενος καὶ’ ὅ τε Φρὺξ καὶ ὁ Λυδός: ἀλλ᾽ ἐκεῖνοι 
ἃ . ς / ὃ λ Ν μ / ον δέ μὲν οὐχ ὑπείκουσι διὰ τὸ ἠσκηκέναι, οὗτοι δέ, 

1 οἱ δὲ πηρες: ἢ. 
3 καὶ πάάεὰ Ὃν Εππροετῖας. 
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ΤΗΕ δΙΧΤΥ-ΕΙσΗΤΗ ΡΙΡΟΟΌΣΕΡΕ : 
ΟΝ ΟΡΙΝΙΟΝ 

Μοςτ ππεῃ ἵπ αἰἱ ἐπείῖν ρανςαξς απ Ιπίεγεςῖς {ο]]ον’ 
ἔπεπη ἵπ αξία ἴσηπογαπςς οῇ ναί ἴπε παϊΐατε οἱ 6ας]ι ἶ5 
ος ενεπ γλαῖ ρτασίῖσα] να]αο εαςὴ Ίας; ἰηπςίοαά, ἴεγ 
αγε ἀτανη ἴο ἴπεπα ὮΥγ ορίπίοη οἳ ρί]εαδατο οἳ Παριζ. 
ΝΟΥ, οἩ ἴμο οἴμοι Παπᾶ. ἵπ ἴ]ο οα5ο οἱ ἴλοδε ριγςυΐς 
ΑΠ ἰπίεγεςίς {γοπα νΥμίοἩ ἴπογ αὈείαϊη απ ννλίο] Πεν 
ανοῖᾷ εποσασΊπο Ίπ. 4ο ἴπεγ αρδίαϊη Ῥεσαιιςο ἴ]λογ Κπουν 
νυΠίοἩ αγ Πανησ{α] οἳ ναί ἶς ἴπο παίαγο οἱ ἴμπο Ἠαγπι 
ΠΙΟΣ ου οπίαϊ); Ἰπδίεαά, ἴπ ἴμοςο πιαϊίογς ἴοο, 
ναίενεν ἴεγ οβδετνο ἰλαί πεί πεϊσββροισς ανοῖἀ 
ος ἐΠίπος ννπΙοῇ 1 ας Ῥεσσππο ἐλεῖν οιςίοπα Το ανοῖᾶ 
ΟΥ. νΏῖο ἴ]λογ «αρροδο ν]] θε απρ]εαςαπί {ου ἴλεπι- 
«ο]νες απά ατα ταρι[εά ἴο Ῥο αοοοπιραπίοᾷ Ὦ}γ 5οπιθ 
ραΐῃ, ἴπεςε λίπος ἴΠεγ σεπογα]]γ νίονν να τηϊςο]νίτς, 

Μοχθονεχ, γνί]ε ἴμο 5εηδαϊἴίοης ο Ρ]εαδιγο απ ος 
ραῖη αὖε ΟϱΟΠΠΙΠΟΠ Το αἲ ππο-- ἴποισ]Ώ 5οπης αγ6 6π- 
«Ιανεᾶ Ὦγ ἴλοπῃ το α 5πια]]οΥ απά 5οπιθ ἴο α ογεαίον 
4εργεε-- ἴπε ππαϊίεν οἱ ορίπίοπ νατίες απᾶ ἶς ποῖ ἴ]ε 
«απΏο {ΟΥ αἲ1. Τῃπις Τῖ Παρροῃπς ἴλαι 5οπιο ργαῖςε ΟΥ 
Ῥ]απιε Ἰλῖς απἆ 5οπιο ἴπαῖ, {ος ιοπΙΙγ αοῖπο αἲ νατ]- 
απςε ἵπ ἴλμίς γεσατᾶ. Το οχαπηρ]α, ραῖη ἶ5 εχρετί- 
εποεᾷ Ὦν Ροί] ἴμπο Ππάίαπ απιά πο Βραγίαη ν]οη ἴΠεγ 
ατα νοιπάεά οΥ Ρανηῖ, ας νε] αξ Ὦν ἴπε Ῥμτγοίαῃ 
αηά ἴ]ιο Τγάίαπ ; γοῖ ννηῖ]ε ἴ]λε Γπάϊαπι απ ἔ]ε Θραγίατι 
γαίαςα ἴο ΠΙπομ Ῥεσαιςο ἴΠεγ Ἠανε Ῥδεεν Παγάεπεά 
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ΔΝ λ » - Α) / ς / ιά 

διὰ τὸ ἀσθενεῖς καὶ ἀνάσκητοι εἶναι. πάλιν ἥδεσθαι 
.] - 

μὲν ἀφροδισίοις καὶ σιτίοις καὶ ποτοῖς ἡδέσιν 
ἀνάγκη τόὀν τε "Ίωνα καὶ τὸν (Θετταλὸν καὶ τὸν 
τ λ / Ν λ / χ 1 3 α νλ α ταλιώτην καὶ τὸν ΓΤέτην καὶ τὸν ᾿]νδὸν καὶ τὸν 
νι / » εν) ς Δ . / / Ἀπαρτιάτην: ἀλλ᾽ οἱ μὲν οὐ πάνυ τι φροντίζουσι 
τῶν ἡδέων, ἀρχὴν δὲ οὐδὲ πειρῶνται ἁπάντων: 

[4 Δ 2 - “ 3 Ἂ Σχ / / ς / οἱ δὲ ἀποθανεῖν ἕλοιντ᾽ ἂν ὀλίγῳ πλέον ἡσθέντες. 
λ 5. α / ”/ ” / 8 Τὸ οὖν τῆς δόξης ἔοικεν εἶναι παντοδαπώτατον 

1 / Ν / / / λ 1 καὶ πλείστη καὶ μεγίστη τούτου διαφορά. διὰ δὲ 
τοῦτο ἐν οὐδενὶ γένει τῶν ζῴων εὗροι τις ἂν 

τοσαύτην στάσιν οὐδὲ οὕτως ἐναντίον αὑτῷ τι 
/ Φ ο Ἀ - Ἀ / Ἀ - Ἀ γένος, οἷον ἵππων ἢ κυνῶν ἢ λεόντων ἢ βοῶν ἢ 

) / 3 Δ / / ες / Δ - 

ἐλάφων, ἀλλὰ τρέφονταί τε ὁμοίως καὶ γεννῶσι 
καὶ τρέφουσι καὶ ἐπὶ ταὐτὰ ὁρμῶσι καὶ τῶν αὐτῶν 

/ 

ἀπέχονται τὰ ὅμοια. µόνω γὰρ ξυνέπονται ὡς 
λ λ - ς - Δ Δ 3 Δ / 2/ 

4 τὸ πολὺ τῷ ἠδεῖ καὶ τὸ ἀλγεινὸν φεύγουσιν. ἂἄν- 
2 

θρωπος δὲ φύσει φρονήσεως µετέχων, ἀπολειπό- 
Δ τα νο λ / Δ ς / 

µενος δὲ αὐτῆς διὰ φαυλότητα καὶ ῥᾳθυμίαν, 
Δ / 

δόξης καὶ ἀπάτης ἔνδοθεν µεστός ἐστι" καὶ πάντα 
τη.) - ΔΝ ο 

ἀλλήλοις διαφέρονται, καὶ περὶ ἐσθῆτος καὶ στολῆς 
- / Δ Δ α. 

καὶ περὶ τροφῆς καὶ ἀφροδισίων καὶ περὶ τιμῆς 
Ν 2 / Ἅ η) 8 Ν λ . « / δὲ Δ καὶ ἀτιμίας, κατὰ ἐθνη" καὶ πὀλεις' ὁμοίως δὲ καὶ 

α) -4 λ 0) ς Δ ϱ 2 19 ς ἐν τῇ πόλει καθ αὑτὸν ἕκαστος ἐσπούδακεν ὁ 
ο / « λ 2 / 

μὲν γῆν ὡς πλείστην κτήσασθαι, ὁ δὲ ἀργύριον, 
« Δ 5 ών « δὲ / - ε δ᾽ σφι] 

ὁ δὲ ἀνδράποδα, ὁ δὲ ξύμπαντα ταῦτα, ὁ ἐπὶ 
- 

τῶ λέγειν θαυμάζεσθαι καὶ διὰ τοῦτο τῶν ἄλλων 
6. 

1 διὰ δὲ (ΤΟ5ΡΥ : διά τε. 
ο.) ε - Β Φ ο]ς 5 ) - σολ - )) αὑτῷ τι Πεἴδκε: αὐτῶ τι ΟΥ αὐτῶν τι (ΟΥ τὸ). 

Ὀ τς 
. Ν 

ὃ καὶ περὶ τιµῆς καὶ ἀτιμίας, κατὰ ἔθνη ὮΒαρ]κ: καὶ περὶ 
τ - ” 

ἀτιμίας τὰ έθνη ἵ) ΒΝΙ. καὶ περὶ τιμῆς καὶ έθνη ΤΗ. 
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το 1ὲ, ἴπε ΡΗτγοσίαη απά ἴμε Γγάϊαπ 4ο ΒΙΠΟΝ, Ώεσαιςα 
ἴΠεγ ατα Ὑνεα] απἀ ποῦ Πατάσπεά. Αραίΐηπ, ἹνΠί]α 
Ρίεαδατε ΙπενίῖαβΙγ ἶδ εχρεγίεποθά ἵπ 5εχαα] τε]α- 
Ποης απ 1π {οοᾷ απά ἁτίπ]ς νυίοῃ ατα Ρ]εαςπταβ]α, 
ποῦ οπ]γ ὮΥ ἴπε Ιοπίαπ Ριαΐ αἰςο ΡΥ ἴπε Περαία, 
ἴπο Παµαπ (ατοε]ς. πα (αιείαη. ἴμο Ιπάίαπ, απά ἴμπεα 
Ωρατίαη, γεῖ 5οπηπο ατε ποί ρατιοπ]ατ]ν Ιπτετεςίες ἵπ 
ἴῃε Ῥρ]εαδατες, Ῥαΐ ἴΠεγ ἆο ποῖ ονεΏ ἵηγ ἴπεπι αἰ] Το 
Ρεσίη νηϊΗ, νμ]ε ἴΠε οἴμενς γοι]ά αοοεορί ἀεαῖῃ ας 
ἴπε Ρτίοε οἱ ορίαἰπῖηπς α ΗΕί]ο ππογε ρ]εαςατο, 

ΝΟΥ αρρατεπ!]γ πε πιαϊίεν οἱ ορίπίοη ἶς οϐ ονετγ 
οοποεϊναΡρ]ο Κῑπα απᾶ ἴμε ἀἰῄοτεποες {ο Ὦο {ουτά ἴη 
Ὠπὶς ππαϊίενχ ατε νετγ ΠΙΠΙΕΤΟΙΙ5 απά νετγ στοαί. Απά 
15 15 Ῥοσαιδα ος ἐΠῖς {αοῦ ἴ]λαῖ ἵπ πο Ῥτεσαά οἱ απῖπια]ς 
πγοα]ά οηε Επά 5ο στοαί ἀἰδδεηδίοη, ΠΟΥ Ὑγοι]ά οπα 

Ππά αΏΥ Ὀχεεά 5ο αἲ νατίαπος η Πδε][--ἴα]κο, Εου 
εχαπηΡρΙε, Ίογξες οἵ ἆοσς οἵ Ποηπς οἵ οαξἴ]ο οἨ ἀ4θ6ΤΥ: 
οη ἴμε οοΠἴταΥγ, απ]πηα]ς ἴλαῖ ατα αἰκε Ῥεβμανε αἰίκε 
1η {εεάίπς, ἵπ Ῥερεϊίπς, απ ἵπ τοατίηρ ἰπεῖγ γοιπρ, 
απΏά ἴΠεγ Ἠανε ἴμο 58πιε αρρε[ῖος απ ἴῃε 5απια 
ανεγδίοης. Τ]ο τεαδοπ ἶς ἴμαί ἵπ σεπετα] ἴπεγ Εο]ίουν 
οΠ]γ νη]αῖ ἶ5 Ρ]εαδαπῖ απά «Ἠαπ ννπαῖ ἶς ραΐηβα].. Ῥαϊ 
Ώλα Βάππαπ χασς, ΨΠΙΟΠ Ὦγ παϊατο ρατίακες οἳ νήδάοτη, 
ἴποισῃ 15 {ας εΠοτί οἱ 1 ἴπτοιδῃ Ῥαά ]αιάσεπιοπί 
απ ΙπάΤεγεπςοο, 5 Ππγνατα]γ Εα]] οἩ ορίπῖοη απ 5εἰ{- 
ἀεοερίοπ. Μοταονθς, Ίποπ ἀῑβεν νἩ οπαε αποϊμεν 
ἵη ενετγἰῃίηρ--ἵπ ἄτεδς απᾶ αρραγε], ἵπ Εοοὰ απἀ 
«οεχια] ρ]εαδαγες, ἵπ Ποποιγ απά ἀἰξῃοποιχ---αοσοτάίπο 
ἴο παἰίοης απά οἶ[εδ. Απά ςἰπϊ]ατ]γ αἱςο νηΠίη ἴ]εα 
οἵἵγ, εας οπο Ίας Ἠὶς ον ια Ιπαϊνίάια] απαρίίοῃ---οπε 
ἴο οΡίαίη αξ ΠΟΠ ]απᾷ αξ Ρροδβῖρ]ε, αποϊίµεν 5ἴ]νεν, 
αΠοΐΠεχ δΊανες, αποϊμον αἱ ἴπεςε ἰήπος ἰοσεί]μεν, 
ΑΠΟΙΊΟΣ ἴο ϱο αἀπηίτεα {ου Πὶς εἰοαπεπος απᾶ Ὦγ ΕΠῖς 

4 ΑΕοτ τῇ Ατηϊπι ας αὐτῃ. 
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πλέον δύνασθαι, ὁ δὲ αὐτὸ µόνον δεινὸς εἶναι καὶ 
τὴν ἐμπειρίαν τὴν περὶ τὰ πράγματα! ἐζήλωκεν, 
« ΔΝ . 3 ”/ Λ 2 / ς μ λ ς 

ὁ δὲ ἀπ᾿ ἄλλου τινὸς ἰσχύειν, ὁ δὲ τρυφὴν ὡς 
πλείστην ἐπιτηδεύειν.' 

6 Τούτων μὲν οὖν, ὅπερ ἔφην, οὐδὲν ἄν, ὡς εἰκός, 
ὀρθῶς πράττοιεν οὐδὲ οἱ τὰ κράτιστα δοκοῦντες 
ἐπιτηδεύει. οὐ γὰρ εἰδότε τὸ βέλτιον ἢ τὸ 

- 3 ς -- 

χεῖρον ἢ τὸ συμφέρον αἱροῦνται οὐδέν. ὅστις ὃ᾽ 
ἐπεθύμησε Φρονήσεως καὶ διενοήθη πῶς χρὴ 
ἐπιμεληθέντα αὑτοῦ καὶ παίδευσιν τίνα' παιδευ- 

/ / 5/ » Δ Δ / -- θέντα γενέσθαι ἄνδρα ἀγαθὸν καὶ διαφέροντα τῶν 
- - )) 

πολλῶν, τοῦτον ἐγώ Φφήμι φύσεώς τε χρηστῆς 
τυχεῖν καὶ τύχης ὁμοίας. ἐλπὶς γὰρ ζητοῦντα 
καὶ παιδευόµενον ἐξευρεῖν τὸ δέον καὶ πρὸς τί 
ς . Ν / / / Δ 5/ ». ὁρῶντα καὶ τί βουλόμενον πάντα τὰ ἄλλα χρὴ 
πράττειν καὶ οἰκονομεῖν. 

ιά Δ ” Δ ϱ Ἂ ”/ - 

6. ὍὉ δὲ τοῦτο συνεὶς ἅπαντα ἂν ἤδη καλῶς δια- 
πράττοιτο καὶ τὰ µείζω δοκοῦντα καὶ τὰ σµικρό- 

3 ε - 

τερα: καὶ εἴτε ἱππικῆς ἐπιτηδεύοι ᾿ἀγωνίαν εἴτε 
µουσικῆς εἴτε γεωργίας ἐπιμελοῖτο εἴτε στρατηγεῖν 
ἐθέλοι ἢ ἄρχειν τὰς ἄλλας ἀρχὰς Ἶ, τὰ ἄλλα τὰ 
κοινὰ ἐν τῇ πόλει πράττειν, εὖ πάντα ποιήσει” 
καὶ περὶ οὐδὲν ἂν σφάλλοιτο. ἄνευ δὲ τούτου 
καθ έκαστον μὲν τῶν ἔργων ἐνίοτε αὑτῷ τε καὶ 
τοῖς ἄλλοις φαίνοιτο ἂν κατορθῶν'' οἷον εἰ γεωργῶν 
ἐπιτυγχάνοι περὶ τοὺς καρποὺς ἢ ἱππεύειν' ἐμπει- 

1 τὰ πράγματα Ρβιρ]ς: τὸ πρᾶγμα. 
Σ ἐπιτηδεύειν ἩΗ : ἐπιτηδεύει. Ξ 
ο τίνα Ἠπιρογία5: τινα ΟΥ τινα καὶ. 
τεῦ πάντα ποιήσει Μ : καλῶς ἂν πάντα ποιήσοι ΤΗ, οὗτος 

πάντα ποιήσει [) Β. καλῶς ἂν πάντα ποιήσειε ΕΠΙΡΕεΓΙΙΙ5. 
ὃ κατορθών] κατορθοῦν Επαρετίη», 
Ἰ ἱππεύειν Πεϊδκε: ἱππεύων. 
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πἹεαης ἴο πανε ογθαίεν Ρονγεν ἔλαπι Ἠὶς {ο]]οννς, αποϊηεν 
εἰτίνες ππετε]γ ἴο Όε οἶεναν απά ἴο αεᾳίενε οχροτίεποε 
ἵπ Ῥο]{ΐος, αποίῃεν ἴο πανε ἵπῃπεπος {ου 5οπιε οἴπεν 
γΕΔΡΟΠ, αποΐμεν ἴο Ιπάι]σε ἵηπ Ἱαχατγ ἴο ἴλμαο Εα]]εςί 
εχίεηπζ. 

Νουν, αξ ΙΤ νας σαγίηρ, ἵπ πο οης6 οἱ ἴπεςε ριγς1ΐς, 
ἵη αἱ Πκε]ῖῃοσἆ, γνοα]ά ενεπ ἴποςε νο ατα τεραῖεᾷ 
ἴο Ῥε ῬΡεςί ἴπ τπεῖν Ίποα «ΣΤΥ 1ξ οἩ 5αοσςςςΕ]]γ. Του, 

ποῖ Κπονῄπο ναί ἰς Ρεϊίεν οἵ υλαῖ ἶς ννουςε οΥ νηαῖ 
5 αἀναπίασεοις, ἴΠεγ εχεγοῖςε πο ολοῖος αἲ αἲἰ.. Βιαΐ 
Ἠε ο Ἰας ἀαδίγοά γνςδάοπι απᾶ Ἰας οἴνει ἴποισ]ηί 
ἴο πονν ο «Πποι]ά Ἰοο]ς αίτον Πίπαςαο]Ε απά ναί οἀισα- 
Ποπ Ώε «Ποι]ά τεσεῖνε ἵπ ογάθχ Το Ῥεσοππθ ἃ σοοᾷ ΠΠ 
απά 5αροτίοΥ ἴο ἴμο Ἰηαςςος, ης, Γ 5αγ, ας Ῥεοπ Ρ]εςί 
ΝΤΙΠ α σου οΠατασίεν απ νήἴῃ α εοιτοδροπάΐπο {ου- 
ἴππα Ῥεδίάες. Γοτ ἴπετε ἶς πορε ἴΠαί, 1 ο Ἱπνοςίί- 
ραΐες απά τεσεῖνος Ἱπςίγασίίοπ, πε γν]] ἀἴξοονον νΏαϊ 
ἶς τοςιῖγεᾷ απ γη] γα αἴπῃ απ Ριγροςς ηε 5ποι]ά 
6ΔΥΥΥ οἩ απά τερι]αίε αἱ ο]ξο. 

Ῥιϊ ο πο απαειξδίαπᾶς ἴπῖς ννοι]ά ἔοπι ἰ]αῖ 
πιοππεπῖ Ῥο 5αοςθδς{α] ἵπ α]] ήπος, Ροῖ] ἔποδο νίο] 
ατα ἰΠοισ]λί ἴο Ῥο πιογα Ἱπιροτίαπί απά ἴποςο ὙΥπΙοἩ 
ἃτο ἰποισῃῖ ἴο Ῥε Ίεδς; απᾶά νλείπεντ Ίε Ὕνετε ἴο 
{ο]]ουν Πουςε-γασίπσ οἵ {ο ἀενοῖε Πἰπιςε]Ε ἴο πιαδῖο ΟΥ 
ἴο αρτίοα]{ατα, οὗ 1 Ἠο «Ποι]ά ν]ςῃ ἴο Ῥε α σεπετα] ΟΥ 
το Ἠο]ά ἴλε οἴπεν οΗ]οες οΥ ἴο οοπά ιοί ἴμε οἴπεν ραβ]ίο 
Ῥαδίπεςς ἵπ Πῖς οἳἳγ, ο υη]] 4ο ενοτγἰλίπσ ννα]] απιά 
πγου]ά τηα]ε πο πηϊςίακκες ἵπ απγίμΙησ, Ἠονενεγ, νἴ]ι- 
οαξ ἰΠῖς απάενςίαπαίπο, γνηῖ]ε ἵπ 6αςἩ οἱ Πῖς Ίαβοιῦς 
Ἀε παὶρ]Ώῖ 5οππείπηος 56ο ΡοίἩ ἴο Πϊπιςε]{ απ ἴο Πῖς 
ποϊσῃροινς ἴο Ῥε 5ποσεσς[α]---{ον Ἰπείαπος, Ἡ αξ α 
ΓαγπηΘΥ Ίο γνετο ἴο Ῥε Γογίαπαϊίε να] Πῖς ογορς. ου 1 
Πε Ίνογο ἴο Ἠανα πιοτο ἵπατ ογάίπατγ αοηπαϊπίαηςς 
ΝΠΙἩ ἴπο Παπάβπο οἳ Ἠουκος, ος ἵΓ ε ννενο ἴο ανα 
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ῥρότερος εἴη ἢ τὰ" κατὰ μουσικὴν ἱκανῶς γιγνώσκοι” 
η ἀγωνιζόμενος δύναιτο τῶν ἀντιπάλων κρατεῖν, 
τὸ δὲ σύμπαν ἁμαρτάνοι ἂν πρὸς οὐδὲν ἀγαθὸν 
οὐδὲ ὥστε ὠφελεῖσθαι ταῦτα ἐργαζόμενος. 

Ἰ. Οὔκουν δυνατός ἐστιν εὐδαιμονεῖν, ὥσπερ οὐδ᾽ 
εὐπλοῆσαι δύναταί τις οὐκ εἰδὼς ἔνθα πλεῖ, µάτην" 
ἐν τῷ πελάγει φερόµενος, νῦν μὲν ὀρθῆς πλεούσης 
τῆς γεώς, ἂν οὕτω τύχη, νῦν δὲ ἀποκλινούσης, 
καὶ νῦν μὲν οὐρίου φεροµένου τοῦ πνεύματος, 
πάλιν δὲ ἐναντίου. χρὴ δὲ ὥσπερ ἐν λύρᾳ τὸν 
μέσον φθόγγον καταστήσαντες ἔπειτα πρὸς τοῦτον 
ἁρμόζονται τοὺς ἄλλους: εἰ δὲ μή, οὐδεμίαν οὐ- 
δέποτε ἁρμονίαν ἀποδείξουσιν" οὕτως ἐν τῷ βίῳ 
ξυνέντας τὸ βέλτιστον καὶ τοῦτο ἀποδείξαντας 
πέρας πρὸς τοῦτο τἆᾶλλα ποιεῖν' εἰ δὲ µή, ἀνάρμο- 
στον αὐτοῖς καὶ ἐκμελῆ τὸν βίον εἰκός ἐστι 
γίγνεσθαι. 

1 ἢ τὰ Ἠεϊδκε: εἴτε ΟΥ τε. 
3 γιγνώσκοι ἨΝ Ἱαπιουγ]!α : γιγνώσκων ΟΥ γινώσκων. 

ὃ δυνατός ΑΤΠΙΠΙ: δυνατόν. 
4 Α{ἴεγ µάτην Εππρετίας ἀε]εῖίες δὲ ἄρτι η ΡΗ. 
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Γαἵτ]γ σοοᾶ Κπον]εάσε οἱ πημδίο, οὗ ΤΕ ἵπ αἴῃ]είίο οοἩ- 

τοςῖς ηςε οοι]ά ονεγοσπιθ Πῖς οοπιρεζους-- 5Η] ο τε 

νηο]ε Ἠςο γνοι]ά Γα1], «ἶποο Ἠο ννοι]ά Ῥο ννογκίπσ αἲ 

ἴμεςο ἰμίπσς ἴο πο σουᾷ επά ΠοΥ ἴπ 5ΙΟἩ α αγ αν Το 

ἀετῖνε Ρεπεβῖ. 

ΤΠεγείοτε Ἠε ἴς ἵποαραΡ]ε οϐ Ρείΐηπο Ῥγοδρετους, Πας 
85 οπ6ε οαηποῖ ππακε α 5ποσθδς{α] νογαρε 1 οπε ἆοες 

ποῖ Κπον νηϊίπεν Πε ἶς απο, Ῥοΐπο οαγίεᾷ αἱοπο 

αἴπη]εςς]γ οἩ ἴῃΠε 5εα, Πὶς 5Πἱρ αἲ οπο πιοπηοπῖ 5αΗπο 

α οἰταίσηί οοαγ5ε, 5Ποπ]ά {οτίαπε 5ο ἆοστθο, Ραΐ ἴ]ια 

πεχῖ ποπιεηῖ γανΊπς, αἲ οπθ πποπηθηῖ να ἴπο νά 

αδίετη, Πε πεχί ντ] 1 ἆοαᾶ αΏθαά. Ναγ. Παςί ας 
νΙἩ ἴπε Ίγτο πωδίοίαης βνγςῦ 5οῖ ἴμε ππϊάα]ε ςἰτίπς 

απά ἴΠοη ἴαπο ἴπο οἴμαις ἴο Πανπιοπῖίζο να ἴπαὶ 

---οἴμεινσαο ἴΠεγ υγ] πονεγ αοΠίενε αΠΥ ἨαΤΙΙΟΠΥ 

αἲ αἱ]--5ο πτῃ ία, πιο «Ποι]ά Βνςί οοπιο Το απάςι- 

εἰαπά νλαῖ ἶς Ροςί απά ἴπεπ, Πανίπσ πας ἐΠῖς ἴπεῖν 

σοα]. ἴΠεγ «Ποι]ά ἆο ενενγἰῃίπο εἶςσα νι] τοίεγεπος 

ἴο ἠπίς: οἴπετνήςε ἴλπεῖτ Η[ο ουν] Ῥε οί οἳ ΠαγπιοΠγ 

απᾶ οαῖ οἱ ἔαπε ἵπ α]] Πςα]ῃηοοἆ. 
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πο ΡΙΚ ΙΓ ΝΝΤΕΠ ΡΙΡΟΟΟΕΡΕ.: 

Θς κ τω 

Ἔηξ ἴπειπε οἳ ἰΠῖς Πϊδοοινγδα ἶς ἴπε ἀοοϊτῖπε ἴιαί ἴπε 
νιτίποας {ο Ἰς ἴπε ΠαΡΡΥ Ιΐε. ΠὨϊο Ῥεπιοαπς ἴπε {αοί ἴλαῖ 
πηοδί ΊΠεΠ ρ]ναο ἰΠεῖτ νΊο]ε αεποπ ἴο 5ο-σα]]οά ρταοϊῖσα] 
Ῥιγδιΐῖς ἴο ἴπε περ]εοί οἱ ἰλεῖτ 5Ρρϊγίπια] νγε]]-ρεῖπρ απᾶ ἆἀε- 
νεἰΙορππεηί. ϱἰπ]νίπρ ἴο αἰαϊηῃ 5ποσοςς ΙΠ αΠΥ ΠΠΠΙΡεΥ ο 
ππαζετῖα] επἰετρτίδες, ἴπΠεγ πηῖςς ἴγιο Παρρίπεςς ἑπτοιβ] Επεῖτ 
Γαϊ]ατε ἴο 5εε ἴμαῖ οματασίεν 15 15 5ατε {οππαα[ίοπ. Νο 
5δοοᾶ οΠαταοσῖετ Ἰαννς ατα οἳ Πε ανα1]. απ Παρρίποςς ἵ5 ἴπε 
618: ος ἴπε σο5. Ὢ/Πο ατα ποῖ Ιπο]Ιποά ἴο {ανοιτ ἵβποταπος 
απᾶ Ἱπαϊεη[ῖοηῃ Το ἴμε πεεᾷς οἱ ἴμε 5ο]. ΤΙ 15 Ιπίεγεςπρ ἴο 
Άπά Ὠϊο Ἠετε εκρτοςδῖπσ ἴπε Ῥε]ίεξ ἴπαῖ ἴποδε νο πο] 
οοπιπηϊς α οτίππε Ὀιῖ αὖε Ῥτεγεπίεά {Τοπ 5ο ἀοῖπς ἴπτοιβ]ῃ 
{εαγατο ας ϱ]]{γ ας ποσα ν/πο αοἴα]]γ γιε]ά Το ἴ]πε ΜεπιρίαΙοη. 

οο - νο. ν Εβδ 1 



60. ΠΕΡΙ ΑΡΕΤΗΣ 

1] ᾿"Απορόν µοι δοκεῖ εἶναι ὅτι οἱ ἄνθρωποι ἄλλα 
μὲν ἐπαινοῦσι καὶ θαυμάζουσιν, ἄλλων δὲ ἐφίενται 
καὶ περὶ ἄλλα ἐσπουδάκασιν. ἐπαινοῦσι μὲν γάρ, 
ὡς ἔπος εἰπεῖν, πάντες καὶ θεῖα καὶ σεµνά φασιν 
ἀνδρείαν. καὶ δικαιοσύνην καὶ φρόνησιν καὶ συλ- 
λήβδην, ἀρετὴν πᾶσαν. καὶ οὓς ἂν ἡγῶνται τοιού- 
τους εἶναι ἢ γεγονέναι ἢ ἐγγύς, θαυμάζουσι καὶ 
ὑμνοῦσι' καὶ τοὺς μέν τινας θεούς, τοὺς δὲ ἤρωας 
ἀποφαίνουσιν, οἷον "Ἡρακλέα καὶ Διοσκούρους 
καὶ Θησέα καὶ ᾿Αχιλλέα καὶ πάντας τοὺς ἡμιθέους 
λεγοµένους. οἷς ὃν' ἂν ὅμοιον ὑπολαμβάνωσιν, 
ἔτοιμοί εἰσιν ἅπαντες ἐκείνωῳ πείθεσθαι καὶ ὑπη- 
ρετεῖν, ὅ τι ἂν προστάττῃ, καὶ βασιλέα καὶ ἄρχοντα 
ἀποδεικνύναι ἑαυτῶν καὶ τὰ σφέτερα ἐπιτρέπειν 
ὃν ἂν σώφρονα καὶ δίκαιον καὶ φρόνιμον ὄντως 
ὑπολαμβάνωσι καὶ ἁπλῶς ἄνδρα ἀγαθόν. 

2 ὍὭστε ταύτῃ μὲν οὐκ ἄν τις αὐτοῖς µέμψαιτο 
ὡς οὐκ αἰσθανομένοις ὅτι σεμνόν τι καὶ τίµιον 
καὶ τοῦ παντὸς ἄξιον χρῆμα ἀρετή" ἐπιθυμοῦσί 
γε μὴν πάντων μᾶλλον ἢ ἀγαθοὶ γενέσθαι καὶ 
πράττουσι πάντα πρότερον ἢ ὅπως σωφρογήσουσι 

φρόνιµοι ἔσονται καὶ δίκαιοι καὶ ἄνδρες 
σπουδαῖοι, καλῶς μὲν αὑτῶν δυνάµενοι προΐστασθαι, 

1 οἷς ὃν  αοοῦς, ὧν ὃν Βε]άεπ. καὶ ὃν ΕΒιρ]ς: ὃν οἱ ὧν. 
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ΤΗΕ ϱΙΧΤΥ-ΝΙΝΤΗ ΡΙΡΟΟῦΟΕΡΕ : 
ΟΝ ΥΙΕΤΟΕ 

ΤΤ 5εεπας ἴο πε α {αοἳ Ἠατά [ο οχρ]αίῖπ, ἴλαῖ Ῥεορ]ε 
Ρταΐσε απἀ αἀπηίτε οπε 5οῖ οἱ ἰΠίποσς γεῖ αἶπι αἲ απἀ 
πανο σετίοις]γ ριτςιεά α ἀἰπετοπί 5εί. Τον Ιηδίαπος, 

νιτῖαα]]γ α]] ρταίςε απ ταίεχ το ας '' ἀῑνίπε  απά -' αιι- 

σιςί ̓) 5αοΏ ἴλίησς ας να]οιτ απά τισημίεοιςηεςς απἀ 
νήςάοπη απἆ, ἵπ «Ποτῖ, εναοΥγ νιγῖαε. ἈΊοταονθΥ, ΨΠοπῃ- 
ενεν ἴπεγ Ρε]ίενε ἴο Ρα, οΥ ἴο Πάνε ῬοδΠ. οπαταστετίποά 
Ὦγ 5αοἩ νίτίαθς, ΟΥ ΠΘΗΤΙΥ 5ο, Πἴπα ἴπεγ αἀππίτο απ 
εε]ερταίε ἵπ 5οπς: απά οετίαϊη οπες ἴΠεγ τερτεςοπῖ 
α5 σος απᾶ οἴῃετς α5 ἨἈεγουες-- {ου εχαπηρ]ε, Ηετας]ες, 
ἴπο Ὠ]οδουτί, ΤἨεδεας, Αολβί]]ας, απ αἲ το ἀεπηῖσοςς, 
α5 ΤΠεγ ατε οα]]οά. Απα νἨοππονεν ΤΠεγ 5Ἱρῥροςε ἴο 
Ῥε Κε ἴποςε Ῥείπρς ἴΠεγ οπο απἆ αἰ] ατο τεαάγ ἴο 
ΟΡΕΥ απᾶ ἴο 5ετνε, πο πηαϊίεν υηαῖ οτάετς ηε πιαγ 
σΐνε, απά ἴΠεγ ατο τθααάγ ἴο αρροϊπῖ ας ἴλαϊγ Κίπσ απιά 
τα]εγ απά ἴο ππακε ἴμο σιαγάίαπ οἱ Τλεῖν Ροδδεςδίοης 
ΔΏΥ ΠΠαΠ ΠΟΠ ἴΠεγ 5αρροςε ἴο Ῥε τεα]]γ ρτιαάεπῖ 
αηΏᾶ τ]σῃίθοιις απἆ γήςε απἆἀ, ἵπ α γγοτά, α σουά πηαη. 

ΤΠεγείοτε ἵπ {ἴΠίς τερρεοῖ πο οπο οοπ]ἀ οἑη5Ιγο 
ἔλεπα ας ποῖ ρεγοθϊνίησ ἐΠαῖ νἰγίιο ἰς οπχεϊλίπς απσιιςί 
απᾶ Ῥγεοίοας απά α]]-ππροτίαπί: γεῖ ἴἨαεγ τεα]]γ 
ἀεεῖτε αΠγ απᾶ ενετγ ἰμίπο ἵπ Ῥτείετεπςε ἴο Ρεοοπαίπς 

σοοἆ, απά ἴπΠεγ Ῥα5γ ἴΠεπιδε]νος νηϊἩ ενετγἰλῖηπσ ἴπ 
Ῥτείετεποε Το ἴμε Ρρτοβ]επα οἱ Ρεοοπαίπς 5ε]{-οοπίτο]]εὰ 
απᾶ ν]ςε απά τἰσῃίεοις απ ππεῃ ΟΕ ππετίξ, εοπηρετεη 
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ῬΙιο ΟΗΠΗΒΥΡΟΡΤΟΜ 

καλῶς δὲ οἶκον οἰκῆσαι, καλῶς δὲ ἄρξαι πόλεως, 

εὖ δὲ πλοῦτον ἐνεγκεῖν, εὖ δὲ πενίαν, εὖ δὲ προσ- 
- / Φιν Δ / / ε) 

ενεχθῆναι Φίλοι, εὖ δὲ συγγενέσι, δικαίως ὃ 
» -- / ε / Ν1 ο / ἐπιμεληθῆναι γονέων, ὁσίως δὲ θεραπεῦσαι θεούς. 

3 ἀλλ᾽ οἱ μέν τινες περὶ γεωργίαν πραγματεύονται, 
[ή -- 

οἱ δὲ περὶ ἐμπορίαν, οἱ δ᾽ ἐπὶ στρατείαν ὁρμῶσιν, 
οἱ δ᾽ ἐπ᾽ ἰατρικήν, οἱ δὲ οἰκοδομικὴν ἢ ναυπηγικὴν 
.) / [4 Δ / Ἀ .] - ο) 

ἐκμανθάνουσιν, οἱ δὲ κιθαρίζειν ἢ αὐλεῖν ἢ σκυτο- 
- Ἂ / ιά Λ' σα Δ / 

τομεῖν ἢ παλαίειν, οἱ δὲ ὅπως δεινοὶ δόξουσι περ 

τὸ εἰπεῖν ἐν δήµωῳ ἢ δικαστηρίῳ τὴν πᾶσαν σπουδὴν 

ἔχουσιν, οἱ δὲ ὅπως ἰσχυροὶ ἔσονται τὰ σώματα. 

καίτου τοὺς ἐμπόρους μὲν καὶ γεωργοὺς καὶ 
στρατιώτας καὶ ἰατροὺς καὶ οἰκοδόμους καὶ κιθα- 

Δ Δ . ολ Δ / ” Δ Ν 

ριστὰς καὶ αὐλητὰς καὶ παιδοτρίβας, ἔτι δὲ τοὺς 
. / - λεγοµένους ῥήτορας καὶ τοὺς πάνυ ἰσχύοντας τοῖς 

; 2 / Ἡ Α 8 λ Ἀ ο 
σώμασιν, ἀθλίους καὶ δυστυχεῖς' πολλοὺς ἂν εὗροι 

τις ἢ μικροῦ δεῖν ἅπαντας. 

4  Ἂν δὲ ἡ ψυχὴ ἔμφρων γένηται καὶ ὁ νοῦς ἀγαθὸς 

καὶ ἱκανοὶ ὧσι τά τε αὑτῶν πράγματα ὀρθῶς 

πράττειν καὶ τὰ τῶν ἄλλων, τούτους ἀνάγκη καὶ 
- ΄, 

εὐδαιμόνως ἕζῆν, νοµίµους ἄνδρας γενοµένους καὶ 

ἀγαθοῦ δαίµονος τυχόντας καὶ φίλους ὄντας τοῖς 
- κ) αν 

θεοῖς. οὐ γὰρ ἄλλους μὲν φρονίµους εἰκὸς εἶναι, 
- η 

ἄλλους δὲ ἐμπείρους τῶν ἀνθρωπίνων πραγμάτων, 
.] Δ ”/ Δ 3 / ) η ”/ 

οὐδὲ ἄλλους μὲν τἀνθρώπεια ἐπίστασθαι, ἄλλους 
Δ Ν - . ΔΝ ”/ Ν ” ”- / ” 

δὲ τὰ θεῖα, οὐδὲ ἄλλους μὲν εἶναι τῶν θείων ἐπι- 

στήµονας, ἄλλους δὲ ὁσίους,' οὐδὲ ἄλλους μὲν΄ 

1 ὁσίως δὲ ΕΠΙΡΕΓΙΗ5. ὁσίως τε Ἠ γΙεπΡαςἩ : ὅπως δὲ (τε). 
Σ καίτοι Επηρετία5: καὶ. 
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ΤΗΕ, 9ΙΧΤΥ-ΝΙΝΤΗ ΡΙΡΟΟΙ ΒΡΕ 

ἴο 6ονεγη ἴπεπασε]νας γνε]], ἴο ππάπασε α Ποιςεβο]ά 
γνε]], ἴο τα]ε α οἵτγ γνε]], {ο επάατο γγα]] οἴζ]ιον νγεα]{] 
ο. ρονετίγ, ἴο Ῥε]ανο γγο]] {ουνατὰ ΠΠεπάς απᾶ Κίπς- 
ΠΠΘΗ., ἴο οαγο {ΟΥ Ρατοπῖς νη εα1ἴγ, απα ἴο 5ογνα 

σος ναι ρἱεῖγ. Βιῖ 5οπἹο Ῥὰ5γ ἴΠεπιςοίνος ντ] 
Γαγπαίησ, 80Π16 ΥΗ ἰγαάίπο, 5ος απο ἀαενοῖεά ἴο 
πηϊΠίανγ αβαῖτς, 5οπης ἴο ἴ]λο πιοάίσα] Ρτοξεδδίοη, 5ΟΠ16 
ασα ατα α ἔμοτοισῃ Κπον]εᾶσο οἱ εαχρεπίτγ ΟΥ οΓ 5Π{ρ- 
Ρα]άΐπο, 5οπαο οἳ Ρἰαγίπσ {πε Ίγτε οἵ ἴ]ο Βαΐα οΥ οἳ 
«Ποεππακῖπσ ος ΜΤεδΙ]πο, 5οππο ἀενοῖο ἰλαῖς γγο]ο 

αἰζοπί]οη ἓο οαηίησ α τεριία[Ιοη ας οἶενοΥ 5ρεα]κονς ἵπ 
Αξ5απηΡΙΥ οὗ ἵπ ]αν/-οοιγῖ, 5οπ16 Το Ῥεσοπηΐης 5ἴγοις ἵπ 
Ῥοᾶάγ. Απα γεῖ ἴ]ε ἰγαᾶςενς, {αγπιους, 5ο]άΐενς. ΡΗγ5ὶ- 
οἶαπς, Ριή]άενς, Ιγτο-ρίαγετς, Πα {ἶςῖς, αἴΠ]οίίο ἴταίπους, 
γες, απά {Πε ογαἴους, ας ἴΠεγ ατα οα]]εᾷ, απά ἴ]οςα νο 
πανο στγεαί 5«ἰτοποίῃ οξ Ροᾶγ- αἱ ἴπεςε οπε ννοι]ά Επά 
ἴο Ῥο ρΙΠαβ]ο απιά απ{οτίαπαῖοα ἵπ ΠΙΔΗΥ, οἳ Ἱπάσθά ἴα 

αἰηποςί αἲ1. Ιηςίαποςς. 
Οµπ με οἴμει Ἰαπά. 1 ἐπαῖν 5ο] Ώεσσππθς ταοπα] 

απά ἴπεῖν παπα τοα]]γ σου, απά 1 ἴΠπεγ ατα αβ]ο Το 
π]απασε 5ιιοςαςςΕΙ]]γ "ο ον α[αίνς απ ἴποςο οἳ 
πεί πεϊσῃροιινς ἴοο, ἴλεςε πποή. Υν] ποσρσσατ]γ αἷξο 

Ιεπά ΠαρΡΡΥ Ἰνε., Μανίπσ «Που ἴλειηδε]νες ἴο Ῥο 
Ίανν-αρίάίπο, Πανίπσ ορίαϊπεἁ α σουᾷ σοεπῖις ἴο σαγά 
ἴπεπα, απἆ Ῥοεΐπο ἆθαν ἴο ἴῑο σος. Ῥ ου 1 ας ποι 
ο. ἴο τ6αδοπ ἰπαῖ οπο 5ος οἱ ΙΠΕΠ αγο ν]δο απᾶ 
αποῖᾖιεχ 5οἳ ναγςαςά ἴπ Παππαα αΠαΐνς, που γεῖ ἴ]λαῖ 5οπια 
αγο οοπνογδαπί πα ΠαπιαΏ αΏαϊνς απά 50Π16 ΥΓ 
αΠαϊνς ἀῑνίπε, που ἰλαῦ 5οπιε ποπ Πανο Κπον]οάσε 
οἳ ἀῑνίπε ἐλμίπος απἆ οἴ]οις αγο Ρίοις, ΠποΥ ἴ]λαί 5οπιο 

δ ΑΕἴεΓ δυστυχεῖς Ῥβαρ]ς αἆᾶς τοὺς. 
4 ΑΕΙεΥ ὁσίους []Β αἀὰ οὐδὲ ἄλλους μὲν δικαίους ἄλλους δὲ 

ε / ας) Αν ο, / λ ” ς / 

ὁσίους, ΝΙ οὐδὲ ἄλλους δικαίους καὶ ἄλλους ὁσίους. 
5 Α{ἴεν μὲν ΡΗ αάαᾶ καὶ δικαίους. 
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ΡΙΟ ΟΠΒΥΒΟΞΤΟΜ 

ε / - ΔΝ 

ὁσίους, ἄλλους δὲ θεοφιλεῖς' οὐδὲ ἕτεροι μὲν 
”/ - ϱ/ ΔΝ .) / Σο λ 

ἔσονται θεοφιλεῖς, ἕτεροι δὲ εὐδαίμονε. οὐδὲ 
σ / . ”/ ”/ σ 3” 

ἕτεροι μέν εἶσιν ἄνθρωποι ἄφρονες, ἕτεροι ὃ 
- «4 

ἀγνοοῦσι τὰ καθ αὑτοὺς πράγματα" οὐδὲ οἳ τὰ 
- ο / Δ 

σφέτερα πράγματα ἀγνοοῦσι, τὰ θεῖα ἴσασιν' οὐδὲ 
ε / . -- / ς / .) . / / 

οἱ φαύλως περὶ τῶν θείων ὑπειληφότες οὐκ ἀνόσιοί 
τν 3. 

εἰσιν. οὐδέ γε τοὺς ἀνοσίους οἷόν τε φίλους εἶναι 
- .) ΔΝ η] Ν / - Δ - θεοῖς, οὐδὲ τοὺς μὴ φίλους θεοῖς μὴ δυστυχεῖς 

εἶναι. 
Ν / 2 5 ε1 ον / 9 η / 

6δ Διὰ τί ποτ οὖν οἱ ὀρεγόμενοι ὅπως εὐδαιμονή- 
σουσιν οὐ προθυμοῦνται" τοιούτους παρέχειν σφᾶς 

/ 

αὐτούς, ἃ δὲ πράττοντας οὐδὲν αὐτοὺς κωλύει 

κακῶς καὶ ἀθλίως ζῆν, πᾶσαν τούτων ἐπιμέλειαν 

ποιοῦνται; καίτοι ἄνευ μὲν αὐλητῶν καὶ κιθα- 

ριστῶν καὶ σκυτοτόµων καὶ παιδοτριβῶν καὶ 
ῥητόρων καὶ ἰατρῶν οὐκ ἀδύνατον ἀνθρώποις 

- -- ε) 

βιοῦν πάνυ καλῶς καὶ νομίμως, οἶμαι δ᾽ ἐγὼ καὶ 
/ -- . . / 4 ”- .) Δ 

6 δίχα γεωργῶν καὶ οἰκοδόμων. Ἀκύθαι γοῦν οὐδὲν 

κωλύονται οἱ νομάδες µήτε οἰκίας ἔχοντες µήτε 

γῆν σπείροντες ἢ φυτεύοντες δικαίως καὶ κατὰ 

νόμους πολιτεύεσθαι' ἄνευ δὲ νόµου καὶ δικαίου 
- ο. -- / 

μὴ κακῶς ζῆν ἀνθρώπους καὶ πολὺ τῶν θηρίων 
ο, 8 » / ” ο η λ - ὠμότερον οὐ δυνατόν. ἔτι δ᾽ ὅπου μὲν φαῦλοι 
σκυτοτόµοι εἰσὶ καὶ γεωργοὶ καὶ οἰκοδόμοι, οὐδὲν 
ε) - Δ - / / .) ΔΝ ἀ « 

ἐκεῖ διὰ τοῦτο συμβαίνει χαλεπόν, ἀλλὰ τὰ ὑπο- 

δήµατα χείρω" καὶ πυροὶ ἐλάττους καὶ κριθαί" 
. / 

ὅπου δὲ ἄρχοντες χείρους καὶ δικασταὶ καὶ νόμοι, 

1. Αΐῑογ οἱ Ἐπιρετίας ἀε]εῖες μὲν. 
5 ΑΗΕΙΟΓ προθυμοῦνται Ἐπηρετίις αἀάς μὲν. 

ὅ ὠμότερον []Β : ἀνομώτερον ΜΕΡΗ. 
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ΤΗΕ 9ΙΧΤΥ-ΝΙΝΤΗ ΡΙΡΟΟΒΡΕ, 

γα Ρρίοις απά οἴμεις ἆθεαγ ἴο ἴμο σοὰς; ποτ νἹ] α 
5εραταῖο ϱτοιρ Ρε ἆθαχ ἴο ἴ]ο σοᾷς απά αποϊ]εχ στοιΡρ 
Ρε {ανοιτεά Ὦγ {ογίαπε. Χου ἶς ἴπετε οπθ οἶαςς ΟΓ ΠΠΘΙ 
ΝΟ ατα {οοῖς Ριἱ αποϊμοχ οἶαςς Ισποταπῖ οἳ ἴΠεῖν ΟΥ 
αβαῖτςς ηΟΥ αγα ἴλοςε Υ/ο ατε Ισπογαπί οἳ ἰ]αῖν 
ον αβαῖτς Ιπ{ογππεά αροιῖ (λίπος ἀῑνίπες που αγθ 
Όλοδε νο Ἠανο {ογπιεά πηϊκίακεπ ορίηίοης αβοιῖ 
ἰμίησς ἁῑνίπε {6ε ἔτοπι Ἱπαρίαίγ. Απαά 5αχα]γ ἴλοςα 
Νο ατα Ἱππρίοας οαπποῖ Ὦε ἆσθατ ἴο ἴλο σοᾷ5 ΏΟΥ 
ἴποδαε νο ατα πο ἄεατ ἴο ἴπε σοᾶς Ῥο οἴμει ἴ]απ 
πη{ογίαπαίο. 

ἨΝΊγ ἵηπ ἴπε γνοτ]ᾱ, επ, 4ο ποῖ ἴποςο νο αἴπα ἴο 
αἰἰαίη α ἨαΡΡΥ ]ήο ἆο είν Ῥοςί ἴο πιαἷκε ἴἨεπι- 
εε]νες αρργ Ιπςσίεαᾶ οἳ ἀενοίίπο ἰλοῖν επΏτε αἴτεη- 
Ποπ το ἰΠϊπσς νυμΙοµ ἆο ποῖ αἲ αἲ Ρτενεπί ἴλεϊν 
Ιεαάϊπς α ραά, γες ντεϊσπεᾶ, εκϊείεποαο Ὑεὶ ν]- 
οας Παίε-ρΙαγεις απά Ιγγε-ρ]αγεις απἆ «Ἠοεπιακενς 
απά αἰλ]είίο ἴχαίπους απᾶά οταῖοτ5 απά Ρηγςὶοίαης 1 
ἶς ποῖῦ Ἱπιροδδίρ]ο ΤΟΥ πιεηΠ Το Ἰνο νατγ σουᾷ απά 
οτάετεά Ίνα, απ, ] Ταπογ, ενενπ νηποαί {αγπιεΥς 
απᾶ Ῥι]άετς. Αἲ αΠΥγ ταῖο ἴΠε Βογίῃμίαηπς νο απο 
ποπ]αςς, ἴποισ]ῃ ἴ]ογ ποϊίμον Ἠανε Ἠοιςας που 5ον/ 
«οεᾷ πουν Ρ]απί ἴπεες απᾶ νίπες, αἴθ Ὦ}Υ ΠΟ Ίηπθεαης 
Ῥτενεπίεά ἴοπι Ῥ]αγίης [εί ρατῖ ας οἴήπεηςδ νι 
Ἰαφίίσεε απά ἵπ αοοοτάαποο νΠϊα Ίαν; γοι νηϊποιῖ 
Ίαν απἀ ]α5ίσοο ππεη οαηποῖ ανοίᾷ Πνίης ῬαάΙγ απἀ 
ἵη ΠΙΙΟΏ ΠΟΤΕ 5ανασο {α5Πίοπ ἴμαπ ἴΠε υη]ά Ῥεαςίς. 
Μοτοαονοτ, πατε ΞΠοεπιαΚκογς αΠᾶ ΓαγπδΥ5 απᾶ Ριαϊ]άονς 
ατα οἱ Ιπ[ετίογ απαΠΤγ, πο 5ετίοις Ἠατπι τοςα]ές οἩἨ 
Ὠλαῖ αεοοιηῖς Τε {5 ποτε]γ ἴ]ιαί ἴΏε «Ἠοες αγο ΙΠ{εγίο 
αηᾶ ἴῃε νηεαϊ απ Ρατ]εγ 5οατοετ. Οπ ἴμε οἴμονχ παπα, 
ποτε τα]εγς απά ]αάρος απᾶ Ίαννς ατα Ιπ[ετίου, ἴλμα 

3 χείρω αἀάεᾶ Ὦ} Πεἴδ]κε, χείρω καὶ τὰ οἰκοδομήματα /επ]κε- 
Ῥας]. 
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δ 

Ρίο Ο6ΗΠΗΒΥΡΟΡΤΟΜ 

-- ” / 

τὰ πράγματα κάκιον ἔχει τῶν ἀνθρώπων ἐκείνων 
Δ / 

καὶ ὁ βίος δυστυχέστερος καὶ στάσεις καὶ ἀδικίαι 
Δ ή Δ » / Αν Μ ε) .) [οὐ 

καὶ ὕβρεις καὶ ἀσέβεια πολλὴ φύεται παρ᾽ αὐτοῖς. 
Ἔ ὃς / Ν μη πω ” λ λ - 

τι δὲ σκυτοτόµον μὲν αὐτὸν οὐκ ὄντα λυσιτελεῖ 
.) ”/ / ς / λ . - 

παρ) ἄλλου πρίασθαι ὑποδήματα, καὶ οἰκοδομεῖν 
.] . / ”/ . Δ / / οὐκ ἐπιστάμενον ἄλλον ἐπὶ τούτῳ μµισθώσασθαι, 

Δ - ΔΝ / 

καὶ γεωργὸν μὴ ὄντα σῖτον πρίασθαι καὶ ὄσπρια": 
”/ Δ ” Ν ”/ . - - / 

ἄδικον δὲ αὐτὸν ὄντα οὐ λυσιτελεῖ τῶν δικαίων 
.) / / .] ΔΝ ”/ Δ 3 ” 

παρ) ἄλλου τυγχάνειν οὐδὲ ἄφρονα καὶ ἀγνοοῦντα 
- - Ὡ] α »12 

ἃ δεῖ ποιεῖν καὶ ὧν ἀπέχεσθαι, μετανοοῦντα' ἐφ 
Ν ” - ./ 

ἑκάστῳ πρὸς ἕτερον ἰέναι. πρὸς γὰρ τοῖς ἄλλοις 
3 / ο) ιό / Ν . / Ἂ 

ὁ μὲν ἀργυρίου δεόµενος ἢ ἱματίων ἢ οἰκίας ἢ 
] / 2, Δ - ΔΝ - 

ἄλλου του ἐπίσταταί τε καὶ ζητεὶ παρὰ τῶν 
” / - 4 Δ - . .”/ .) Δ . Δ 

ἐχόντων λαβεῖν: ὁ δὲ νοῦν οὐκ ἔχων οὐδὲ αὐτὸ 
- 3 / ο .) ”/ -- 2 ε] .) δ 

τοῦτο ἐπίσταται ὅτι οὐκ ἔχει νοῦν' ἀλλ αὐτός 
ιά Δ ” Δ .] / - 3 / 

φησιν ἱκανὸς εἶναι καὶ ἰσχυρίζεται τῇ ἀφροσύνῃη, 
Ν ” » / Δ / 

πάντα πράττων καὶ λέγων ἀφρόνως, καὶ οὔ φησιν 
”/ - ϱ) Δ » / ε] λ 3 / 3 3 

ἄδικος εἶναι οὐδὲ ἀνόητος οὐδὲ ἀκόλαστος, ἀλλ 
8 ιά - Δ - / Ὡὶ 

ὡς οἷόν τε ἱκανῶς περὶ ταῦτα ἔχειν, ὧν οὐδεμίαν 
/ .) / ε) / ε) ΔΝ ” .) χλ 

πώποτε ἐπιμέλειαν ἐποιήσατο οὐδὲ ἔμαθεν οὐδὲν 

τούτων ένεκεν. 
. ΔΝ Δ . / ο / . ων 

Οὐδὲ γὰρ ἐπιστήμην εἶναι νοµίζουσι, καθ ἣν 
- Ν / Δ 

εἴσονται τί πρακτέον αὐτοῖς ἢ τί μὴ πρακτέον καὶ 
-- / ε] - » ν Ν / 3 - 

πῶς βιώσονται ὀρθῶς' ἀλλὰ τοὺς νόμους αὐτοῖς 
- ΔΝ -- Ν / 

ἱκανοὺς εἶναι πρὸς τοῦτο τοὺς γεγραμµένους: 
ο / ς / 

ὅπως δὲ πείσονται τοῖς νόµοις καὶ ἑκόντες ποιή- 

1. μετανοοῦντα] μετὰ νοῦν ΑγΠΙΠΙ. 
Σ τῇ αἀάεὰ Ὦγ Ἠππρετ]ας. 
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ΤΗΕ 9ΙΧΤΥ-ΝΙΝΤΗ ΡΙΡΟΟΓΒΡΕ, 

αΠαῖνς οἳ ἴλοςε Ρεορ]ε αγα ἵπ Ὑνουςε οοπάξίοιπ απά 
Ὠναϊγ Πές ἶς ποτε απ/{ογίαπαϊίε, απᾶ {αοΐίοης. ἰπ]αςίίσες, 
ἀεεάς οΓαιγοσαπος. απά ἱπιρίείγ βουγίςῃ ἵπ αραπάαησε 
ντα μεπῃ. 

Ειτίπεγπιοτε, ἴποισᾗ νΊεπ οπο ἶς ποῖ Πἰπηςε]ί α 
«Ποεππακεν 1ὲ ἶς ῥΡτοΠίαΡρ]ε ἴο Ρατοµαςα «ους Εγοπα 
αποΐμεχ Ῥεγεοῃ. απά ΨΝΠεπ οπο ἆοας ποῖ απάογδίαπα 
Ρι]άϊπς, {ο Πίγε αποϊηεντ Ῥευδοῦ {ο ἴΠαί νοτκ. απά 

ΝεΠ οπε ἶς ποῖ α ΓαΥΠΙ6Υ. ἴο ργοῃαςο ογαΐῃ απά ρα]δε 
οἩ ἴῃα οἴμεν Ἠαπᾶ, πηεπ ος ἶς ΠΙπΙςεΙ απ]αςε, Ττ ἷς 
ποῖ Ῥτοβίαρ]ε ἴο οεῖ Πὶς ]α5ίος ἔτοπι αποϊηΏςτ, ΠΟΥ, 
Ν ΕΠ οπο Ἰαοίς πΙςάοπι απᾶ ἄοες ποῖ ἆπον παϊ 

πε οισᾗί ἴο 4ο απά γυλαῖ Ἠε οασ]ί ἴο τοβαῖη Εγοπα 
ἀοίπς. ἴο Ῥε οοηςίαπ{]γ τορτοϊίῖπο ενοΥγ 5ἶπσ]ε αοῖ απᾶ 
τοσογίπσ Του Κπονν]εάσε ἴο αποίμθν Ῥεχδοῃ. ΕΟοΥ. ἵπ 

αἀατῖοη {ο α]] ἴπα οἴμεν οοπδἰἀεταίίοΠς. Πδ πο πθθςᾶς 

ΠΊΟΠΕΥ ος οἰοϊμίπο ος Ἠοιςο οἳ απγἰμίηςσ εἰςσο ποῖ 

οπΙγ Κποννς ἴλαί {αοί Ῥαϊ αἰξο 5οεκς ἴο σεῖ ἴπεςεα 
Ὠησς {γοπη ἴποςα ν/πο Ίανο ἴΠεπι: νηεταας Ἰο νο 
Λας πο 5επςο ἄοος ποῖ ονεπ Κπον; Παςί ἐΠῖς νετγ {αοἳ, 
ἴπαί Ώε Πας πο «6ης; Ἰηξδίεας., ἠε Πίπιςδ]{ οἰαίπις ἴο 
Ῥο οοπιρεϊίεπί απ ους Ππα[ε]ν Ρεναῖςίς ἵπ Πῖς Εο11γ, 

ενειγἰῃῖπσ Ίε ἆοες οἳ 5αγ5 Ῥείπο η ]θςς, απά Ίς 

ἀεπῖες ἰΠαῖ Ἠα ἶς απ]αςί οἵ ΓοοΠςΗ οἳ Ἰαν]εςς Ῥαϊ 
Ἰηδὶςίς ἴλαῖ Πε ἶ5 ονογ 5ο οοπιροϊεπί ἵπ ἴΠεςσο πιαϊίους, 
Ὀποισῃ Ἠε Ἰας πονεγ ραῖά απγ αἴζεπίίοι το ἴπετη ος 
Ἰεαγποςά απγ{Πῖπς ας {αγ ας ἴλοσο ἴπίπος αγε οοποθγποας. 

Τη {αοῖ. ἴπεςα ηι6η ἄο ποῖ 6νεπ Ῥο]σνο ἵπ ἴμα 
εχἰςίεηεε οἱ α Κπον]εάσε ἵπ αοοογάαπςσς νἩ νΏίοΙ 
ἴπεγ νι] Κπονν γ]αῖ ἴογ οασ]ί ἴο ἆο οἵ ναί ἴ]ογ 
οασηί ποῖ ἴο ἆο απά Ἠον; ἴπογ ν] Ηνο οοιγεοῖ]γ : 
παν. ἴπεγ Ῥε]ίονε ἴλπαῖ ἴπε Ίαυνς αγα 5αβιοϊεπῖ Του ἴοπα 

{ον ἴΠαϊ Ῥάχροςθ, ἴλο Ίαννς οἩ ἴπε σἰαϊαίο Ῥου]ἷς: 
Ριαἱ πουν ἴπεγ αγο ἴο οῬ6γ ἴ]ο Ίανις απά νο]απίατ]ν ἆο 
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ΡΙΟ ΟΗΒΥΡΟΞΤΟΜ 

σουσι τὰ ἐκείνοις δοκοῦντα οὐδὲν φροντίζουσιν. 
καίτοι τί ἧττον ὁ φόβῳ τοῦ κλέπτειν ἀπεχόμενος, 
εὐδοκῶν' ἀλλὰ μὴ μισῶν τὸ πρᾶγμα καὶ κατα- 
γιγνώσκων, κλέπτης τῶν ὑφαιρουμένων ἐστίν' 
εἰ μὴ καὶ τὸν ἡμέρας οὐ κλέπτοντα, ἀλλὰ νυκτὸς 
γενομένης, κλέπτην οὐ φΦήσομεν ἐν τῇ ἡμέρᾳ, 
ἀλλὰ δίκαιον εἶναι, ἔπειτα δέονται πολλῶν τῶν 
ἀπειλούντων καὶ Ὃ τρ, ὡς οὐ δυνάµενοι 
αὐτοὶ ἀπέχεσθαι τῶν ἀδικημάτων, ἀλλὰ καὶ οἴκοι 
τοιοίδε᾽ ὄντες' τοιοῦτοι δὲ ὄντες αἱροῦνται τοὺς 
νοµοθέτας καὶ κολάζουσι τοὺς ἀνόμους, ὥσπερ 
εἰ ἄμουσοι ὄντες Προῦντο τοὺς μουσικοὺς καὶ 
οὐδὲν ἐπαΐοντες περὶ γεωμετρίας τοὺς γεωμµέτρας. 

9. Σημεῖον δὲ τῆς πονηρίας τῆς τῶν ἀνθρώπων: 
εἰ γὰρ ἀνέλοιεν τοὺς νόμους καὶ ἄδεια γένοιτο τοῦ 
τύπτειν ἀλλήλους καὶ ἀποκτείνειν καὶ ἁρπάζειν 
τὰ τῶν πέλας καὶ μοιχεύειν καὶ λωποδυτεῖν, τίνας 
ἔσεσθαι οἰητέον τοὺς ἀφεξομένους τούτων καὶ μὴ” 
πάνυ ῥᾳδίως τε καὶ ἑτοίμως ἅπαντα ἐξαμαρτεῖν 
βουλομένους; «ὡς τὸ νῦν γε οὐδὲν ἧττον λανθά- 
νοµεν μετὰ κλεπτῶν καὶ ἀνδραποδιστῶν καὶ 
μοιχῶν ζῶντες καὶ συμπολιτευόµενοι͵ καὶ κατὰ 
τοῦτο οὐδὲν βελτίους τῶν θηρίων ἐσμέν' καὶ γὰρ 
ἐκεῖνα ἂν φοβηθῃ ἀνθρώπους Φφυλάττοντας ἢ 
κύνας, ἀπέχεται τοῦ ἁρπάζειν. 

1 ἀπεχόμενος, εὐδοκῶν (13Ρρ5: ἀπεχόμενος δοκῶν ΡΜ. 
ἀπέχεσθαι δοκῶν ΓΗ. δοκῶν ἀε]ειεᾷ Ὦγ Ατηϊπι. 

3 καὶ οἴκοι τοιοίδε ΕΗἩ : καὶ οἴκοι [)ΒΜ. κακοὶ Βε]άεῃ. 
ἀνόμους Ροβί: νόμους. 
τούτων καὶ μὴ] τοῦ μὴ Ατηϊπῃ. 

υ] 

4 

δ ὡς] καὶ ΑΤΠΙΠΗ. 
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ΤΗΕ 8ΙΧΤΥ-ΝΙΝΤΗ ΡΙΡΟΟΙ ΒΡΕ 

νηαῖ ἴ]λοςε Ίαννς Ῥτεκοίρο ἶς α πιαϊίεν ἴο γΥΠΙοΕ ΤΟΥ 
οῖνε πο δετίοις ἰοισηί. Απά γεί Ἠουν ἶς 1ο αΠΥ Ἰα5ς 
α Ππίες νο τοίταῖης {οτι ἐΠίενίησ οί ο Γεαγ. 1 Ὡς 

ΡΡΤΟΥες Ραΐ ἄοες ποῖ ]οαΐίἩ απά οοπάθιπ ἴμο Ῥι5ί- 
ηεςς, ἴλαπ ἴλοδε νο αοἰπα]]ν οοπιπαξ ἴΠείῖ---απ]εςς 

αἶξο Ἠε νο ἄοες ποῖ ἆο Πῖς ἐΠενίπρ Ὦν ἆαγ. Ρα 
οηΙγ αξίει πἰση{{α]], 15 ἴο Ῥε οα]]εὰά πο ἴλίος ἵπ ἆαγ- 
πιο, Ῥαἳ ταῖηεν α ΠηαΠ οἱ ΡτοβΙίγ ἓ Βεδίάος. 51οἨ 
Ῥεχδοης τοααῖτο ἴπε Ῥγοξδοπςς οἱ ΠΊαΠΥ ἴο ἸἨγεαίεῃ 

απᾶ τεςἰταίη ἴλεπι, 5ἴπος ἴΠεγ ατα ποῖ αΡίε ο ἴΠεπι- 
5ε]νες {ο ταίγαῖπ {τοπα ἴλαῖν πιἰςάεσᾶς. Ρα ονοΏ Υ/ΠΏθΘῃ 
αἲ Ίοπιο αγο πἹεή οἱ ΓΠενίςῃ ἀἱδροςίίοη. ἨΠονενοΥ. 
ἴποισ]ῃ ἴΠπογ ατε ο 5ο] οΠαγαοίαν, ἴΠεγ «Ἠοοςα ἴλα 
Ίανγ-οίνενς απᾶ Ριπῖς] ἴ]πο Ίαγ]εςς, ]αςί ας 1 ρου5οης 
Νο ατα αππηιεῖσα] πγογα-ἴο ο«ποοςϱ ἴ]ο πηβΙοίαΠς, ΟΥ 
ας 1 ἴποδα ὙΠο Κπουν ποἰμίπσ οἱ δαγνεγίπςσ ν-ετε ἴο 
«ποοςοα ἴλε 5Ιγνεγοῦς ! 

Απά Ἠετο ἶ5 απ ΙπάΙοαΜΙοπ οἱ ἴπε ἀερτανΙτγ οἱ πιαή- 
Κίπά. Τ ππεπ ν/ετε ἴο ἆο αἵγαγ νι ἴπε Ίαν απά 
Ἠσεποε Ίντα ἴο Ῥο σταπίες ἴο οίκο οπο απΟΙΠΕΥ, το 
οοπηπηῖξ ΠΊΙΤᾷΕΥ, Το 5ἴεα] ἴπε ρτορετίγ οἳ οπε”5 πείσ]ι- 
Ῥουσ5, ἴο οοπιπης αἀπ]ίετγ, ἴο Ῥο α {οοῦραά. ἴεῃ 
νο πηαςς Ὕναο 5Ἱρροςθ υνοπ]ά Ὦε ἴ]ο ῬεγδοΠ5 νο 
ν]] ταβ-αῖπ {γοπι ἴμαςαε ἀσοεᾶς απᾶ ποῖ, ππποιας ἴ]α 
«Πο]ίοαςί «ογαρ]ε οΥ Περιαίοπ. Ὦο ν]]πο το οοπηπαἳ 
α)] πἹαΏπεγ οἱ οππηςς ὁ Έοτ ενεη ππάοεγ Ρτεδεπί οοἩ- 
ἀἴοης νο ποπθ ἴμε Ίεςς αγε Πνίπο υπνππο]γ νυν 
ἴΠίενος απά Ἰἰάπαρρετς απἆ αἀπ]ίεγεις απά ]οϊπίπς 
ντ] ἴΠεπῃ {π ἴμο αοϊν{ίες οἳ οἱ ΙποπςΠΙρ, απά ἵπ ΓΠῖς 
τοςρεοῖ νε ἆγ6 πο Ῥοΐίεν ματ ἴπε γγ]ά Ῥεαςίς: {ου 
ἴΠεγ ἴοο, 1 ἴΠεγ ἴακε {]οΠί αἲ πιεπ οἵ ἄοσς 5ο Το 
σιατά ασαϊηςί ἴποπα, το[γαίη Ίγοπα Πίονίπο, 
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ΠΕ ΡΗ ΠΕΝΤΕ ΡΕ ΡΙΞΟΟΙΕΡΕ.: 

ΦΙΝΕΡΠΕΘΡΘΘΟΕΙΗΧΣ 

Τηϊς Ῥτ]ιεξ ἀἴα]ορτιε, κε οἴπενς ἵπ οι οο]εσΠοῃ, Ώοῖ]ῃ 
Ῥερ]πς απἀ επἀς αρταρίγ. Τί Πας ἴπε αρρεαταησο οἱ Ρεΐης 
απ εχοετρί ἔτοπι α Ιεπρῖμ]ίεν αἀῑδοιδδίοη, Ῥτοβαβ]ψ 5ε]εσίεὰ 
{ογ Ῥιρ]ῃσα Ποπ Ῥεσαιιδε 1 οοπἰαϊπεᾶ α ποϊονγοτίπγ ηραϊῖε ἴο 
ἴπε ερδδεπ/[α] παΐπιτε οἱ ΡΠΙΙο5οΡΏγ. πε τὂ]ε οἳ ἴπε 5ἰπιάεπί 
1π ἰΠῖς ἀοσοιππεπί- --Ἡ 1ξ ννας α 5ιπάεπί--ἶςδ ἀεσίάεαΙγ παπος, 
οοηβΙςΐπσ οΠΙεΠγ ἵπ αδδεπίϊηπς ἴο ἴπε 5ἰαϊεππεπίς πιαᾶε ὮΥ 
με Ῥρτϊποῖρα] 5ρεακετ. ὨὈῖο 5 επιρηαβίζίηπρ ἴπε οτισία] 
ἀἱβεγεποε Ῥεϊνγεεπ Ῥδειάο-ρΡΠΙΙο5οΡΠετ5 απ Ί]οδε Πο ατε 
ῬΠ]οδορῃενς ἵπ ἆεεά αξ υγε]] ας ἵηπ ννοτᾶα. ΤΠ γα] Βοοτα[ῖο 
{αβδΠῖοη Τε Ιεαᾶᾷς τρ ἴο Πῖςδ πιαῖπ ἴμεδὶς ὮΥ οἵπς εχαπιρ]ες 
ο Ρτείαεποε ἵπ Πε]άς 5Π6Ώ ας {ατπηῖης, ἰτααῖπρ, ΠαπΗπς, απᾶ 
ἴμε Ἰ]κε, Πον πρ ἵπ εαο] Ιπδίαπσο ἴΠαῖ πο οπε ἶ5 πι]ς]οὰ Ὦγ 
ῬγοξεβδΙοΏ οἱ Ιπίεγεςδί ππασσοπηραπ]εᾶᾷ Ὦγ ΑΙπρ οοπάποῖ. 
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το. ΠΕΡΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ 

1 Δ. Φέρε, εἴ τινος ἀκούοις λέγοντος ὅτι βούλεται 
γεωργεῖν, μηδὲν δὲ πρὸς τοῦτο πράττοντα ὀρῴης 
αὐτόν, µήτε βοῦς ὠνούμενον ἢ τρέφοντα μήτε 
ἄροτρα κατασκευαζόµενον µήτε τὰ ἄλλα τὰ πρὸς 
τὴν γεωργίαν σκεύη, μηδὲ ἐνοικοῦντα ἐν ἀγρῷ 
αὐτὸν ἢ, κεκτηµένον ἢ' παρ᾽ ἄλλου µισθωσάμενον, 
2 ) . ”/ ΔΝ Ν / Δ Ν ἀλλ᾽ ἐν ἄστει τὰ πολλὰ διατρίβοντα περὶ τὴν 
ἀγορὰν καὶ τὸ γυμνάσιον καὶ περὶ πότους ὄντα 

« 

καὶ ἑταίρας καὶ τὴν τοιαύτην ῥᾳθυμίαν, πότερον 
προσέξεις οἷς λέγει μᾶλλον ἢ τοῖς πραττοµένοις 

Αν / 

ὑπ αὐτοῦ; καὶ πότερα φήσεις γεωργὸν εἶναι τὸν 
ἄνθρωπον καὶ ἐργάτην ἢ τῶν ἀργῶν καὶ ῥᾳθύμων; 
Δῆλον ὅτι τῶν ἀργῶν. 

” ε) Δ / Ὡὶ / Δ α 

ο. δ. Ἠΐεν' εἰ δὲ κυνηγέτης εἶναι λέγοι τις καὶ τὸν 
Ἱππόλυτον αὐτὸν ἢ Μελέαγρον ὑπερβάλλειν τῇ 

5 / Δ - / λ Δ / 

τε ἀνδρείᾳ καὶ τῇ Φιλοπονίᾳ, μηδὲν δὲ φαίνοιτο 
πράττων ὅμοιον, µήτε κύνας κεκτηµένος µήτε λίνα 

/ “ / ολ. δ Α θ / 2 / Ἰλλὰ / 8 

µήτε ἵππον µήτε ὅλως ἐπὶ θήραν ἐξιών, ἀλλὰ µήτε 
-- 3 ὑπὸ ἡλίου τὸ σῶμα ἐπικεκαυμένος μήτε ψύχους 

Δ 

ἀνέχεσθαι δυνάµενος, ἐσκιατραφημένος δὲ καὶ 
- / 

κ. καὶ μάλιστα ἐοικὼς ταῖς γυναιξίν, ἐσθ᾽ 

Α4ίεγ ἢ Οτοροσ ἀε]εῖες αὐτὸν μὴ. ΥΝ Ἱαππουγ]ϊζ α]δο ἢ. 
5 ἢ αἀθεὰ Ὦγ Ατηϊΐπη, 
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ΤΗΕ ΡΕΝΕΝΤΙΕΤΗ ΡΙΣΞΟΟΌΕΟΕ : 
ΌΝ ΡΗΙΤΘΡΘΡΗΥ 

1ο. Όοππο ΠΟΥΥ, Ξ1ΡΡΟΣδο γοι 5Ποι]ά δαν 5οπιε οπο 
εαγ ἴ]ιαί ηςε γναπῖς ἵο Ῥο α {αΤΠΙΘΥ, Ραΐ εΠποι]ά οΏξεγνο 
ἴλαῖ Ίε ἶ5 ἀοΐπσ ποϊµίπσ {ούψατά ἴπαί επ, πεϊίπεν 
Ραγίης οἳ ταϊσίηςσ οαἴ]ο πος Ῥτγερατίης Ῥ]ουισῃς ος 
Όπμο οἴμεν εαιἱρπιεπί πεοάθά ἵπ {αγπηῖπσ, ΠΟΥ 6εν6εῃ 
Ἠνίης οη α Ταγπι ΠἰπαςεΙΕ, εἴἴ]ογ ας ΟΥΥΠΕΥ οΥ ας ἴεπαπί 
οἱ αποϊίᾗεν, Ῥαΐ ταῖπεν ἴπ ἴοντ, 5ροπάΐπο Πὶς ἴἴπιε 
Ρτϊποῖρα]]γ αβοι! ἴ]λο πιατκεῖ-ρ]αςο απά πε ογτηπας!ΙΠα 
απά οεουρίοά ντι ἀτιπκίπς ραγίῖος απἀ οουγίῖοξαης 
απά ἴλαῖ 5οτί οἳ ΕπνοΠΙγ--ἴπ 5αοἩ α οπδο γη] γοι 
ἴτοαῦ 5ετΙοΙςΙγ νιαῖ ηε δαγς ταῖμον ἴλπαπ γηαῖ ηε 
ἄοες Απα γ]] γοι 5αγ ἴ]ε Εε]]ον; ἶ5 α ΓαΤΠΙοΥ απ 
α ΡΤοᾶΙοΕΥ, ΟΥ οΠ6 ΟΓ ἴ]ιο Ία7Υγ απά ᾖνο]οας 5εῖ ὃ 

Ππίοτιοσιίογ. Όπε οἱ ἴ]ο Ἰα7γ 5οῖ. οϐ οοιγςε. 
ιο. Υετγ σοοά. Βαῖ 5Ἡρρο5ο α ΠΠαΠ Ὕνοτο ἴο 5αΥ 

ἴλαῖ Ίο ἶς α Παπίςσππαη, απά ἴλπαί Ἠο «Ἱτραςςες Ηίρ- 
Ρο]γίας ΠἰπαςεΙ ον Με]εασεν ἴπ Ροῖ] Πὶς να]οιν απ 
Πὶς ἀἱῄσεπος, Ριαΐ Τί 5Ποι]ά Ῥο ορνίοις ἴπαί Ἠε ἴς 
επσασεςᾶ ἵπ πο αοἰνΙῖγ οἱ ἴλαῖ παϊατα, θἴποε Ίο πας 
αοαιίγεᾷ πείΙίῃμενγ ἆἄοσς ποτ Ἠαπίπσ-πεῖς που α Ἠογςε 
αηπἀ ηενεχ σοες οιῖ αἴἴεγ σαππο αἲ αἱ Ῥαΐ, οἩ ἴ]μα 
οοΏίτατγ, πείἴμεχ ας Ῥοσπ [αηππεα Ὦ}γ ἴΠο «απ ΠΟΥ ἰς 
αΌ]ε {ο επάιτε οο]ᾶ, Ραΐ Ίας Ῥεεπ γθατας ἵπ ἴῃπο «παάς 
απΠᾶ ἶς 5ο6: απᾶ ν6τγ Ἰ]κο ἴ]ιο γγοπιοη, οοι]ά γοι ρος- 

ὃ µήτε Επιρετ]ής: μηδὲ. 

τοι 



ΡΙΟ ΟΗΠΒΥΞΟΞΤΟΜ 

ὅπως ὑπολάβοις ἂν τἀληθῆ λέγειν τοῦτον καὶ 
προσήκειν τι αὐτῷ κυνηγεσίων; 
Οὐκ ἔγωγε. 

ὃ Δ. Ατοπον γὰρ ἀπὸ τῶν λόγων μᾶλλον οὓς 
λέγει τις ἢ ἀπὸ τῶν ἔργων εἰδέναι καὶ τεκµαίρεσθαι 
τὸν ἑκάστου βίον. εἰ δέ τις ἐπαγγέλλοιτο μὲν" 
ὡς μουσικὴν άριστα ἐπιστάμενος καὶ περὶ τοῦτο 
διατρίβων, μήτε δὲ αὐτοῦ κιθαρίζοντος. μηδεὶς 
πώποτε ἀκούσαι, ἀλλὰ μηδὲ κιθάραν ἢ λύραν 
ἔχοντα ὁρώη τις, μήτε" λόγον τινὰ διεξιόντα τῶν 
κατὰ μουσικὴν δίχα γε τῆς ἐπαγγελίας καὶ τοῦ 
ἐπίστασθαι φάσκειν τοῦ :Ὀρφέως ἄμεινον καὶ τοῦ 
Θαμύρα, βλέποι δ) αὐτὸν ἀλεκτρυόνας ἢ ὄρτυγας 
θεραπεύοντα καὶ τρέφοντα καὶ μετὰ τῶν τοιούτων 
ἀνθρώπων ὡς τὸ πολὺ διατρίβοντα, πὀτερον τῶν 
μουσικῶν τοῦτον δεῖ ὑπολαμβάνειν ἢ τούτων τῶν 
ἀνθρώπων μεθ) ὧν ἐστι καὶ οἷς ταὐτὰ ἐπιτηδεύει; 
Δῆλον ὅτι τούτων. 

4 δΔ. Εὰν δὲ ἀστρογόμος εἶναί τις ὑπισχνῆται 
καὶ σαφέστατα ἐπίστασθαι τὰς περιόδους καὶ 
πορείας καὶ τὰ ἀποστήματα πῶς ἔχουσι πρὸς 
ἄλληλα ἡλίου τε καὶ σελήνης καὶ τῶν τοιούτων 
ἄστρων καὶ τὰ οὐράνια πάθη, μηδὲν δὲ τοιοῦτον ᾖ 
προῃρηµένος μηδὲ περὶ ταῦτα φροντίζων, ἀλλὰ 
ἄλλον συνὼνᾗ τοῖς κυβεύουσι καὶ μετ] ἐκείνων 

ἑκάστοτε ζῶν καὶ βλεπόμενος, ἀστρονόμον τοῦτον 
φήσεις ἢ κυβευτήν; 

1 μὲν ΕπΙρετΙΙς: τι ΟΤ τις. 
Ὦ µήτε Επιροτῖιςδ: μηδὲ. 

ὃ συνὼν Ἠεῖδκε: σὺν. 

Τ 1 κε ἴ]λα πποτε {απποις ΟτρΠειΙΣ. ΤΠαπιγτας---οἳ ΤΠαπαγτῖς. 
α5 πε ΠαΠΙΕ ἶ5 δοππεΙπηες ρΊνεπ- -Ὕνας τεριίεὰ ἴο Πανε Ῥεεῃ α 
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ΤΗΕ ΘΕΥΝΕΝΤΙΕΗΤΗ ΡΙΞΡΟΟΠΒΡΗΕ 

51ΡΙγ Ῥε]εναε ἴμαῖ ἴΠίς πιαπ ἶς ἴο]]ίπο ἴ]ο ἵταίῃ απἀ 
ἴπαί ο Ίας απγ{]λίπο Το 4ο να Παππο 2 

1πἱ. Νοῖ 1. 
Πιο. Οοττοσί; {ον Τε ἶς αρςιατά ἴλαῖ νο «Ποι]ά Κπονν 

απ Ῥαςς ΠΡοΠ ΘΥΕΥΥ πιαπ΄ς Πα οἩη ἴΠο ἰτεπςίῃ οϐ 
πηλαῖ ο 5αγς ταΐπεν ἴμαπ οἳ νηλαῖ ο ἄοες. Ασαίΐῃ, 
1 6οππε οπθ «Ποι]ά οὔ εν Πὶς 5ετνίοες αξ απ οχρετί ἵπ 
πηιιδίο απά αξ οΠ6 Υπο ἀθενοίες Πῖς ἐἴπιο {ο ΜΠῖς, απᾶ 

γεῖ πο οπο 5Ποι]ά εναν Ίοαν Πίπα οἰίμεν ρ]αγίπς ἴμα 
οἴἴλατα, παγ, ενεη 56ο Πῖπα Ἠο]άίπο α οἴἴματα ος α Ίντο. 
οἵ ἀἰδοαπίίηπς ΟΠ απγ 5αβ]εοί τε]αῖεᾷ [ο πιαδίο---ἴμαϊ 
ἶς, αρατί ος Πὶς οβετίπσ Πῖς 5ετνίοος απ σαγίπςσ ἴλμαῖ 

Πε Ἠας α Ῥεϊτίον Κπον]οᾶσο οἱ πιιδίο παν. Οτρῃειις 
απᾶ ΤΠαπιγτας 1---Ῥαἳ 1 οπε «Ποπ]ά 5εε Είπα ἰταϊηίπς 
απᾶ τοατίησ σαπηο-οοσΚς ου απαϊ]ς απά ερεπά(πο Πὶς 

πιο ΤοΥ Πε πιοςῖ ρατῖ ἵπ ϱΟΠΙΡΑΠΥ ΥηΤΗ ἴλοςο οἱ Π]κο 

Ἱπζετοςίς, οπσΏ{ί οηε Το οοπο]ιάςο ἴΠαῖ Πε ἶς α παςΙοίαῃ. 
οἵ, ΟΠ ἴ]λο οοΠίτατγ. οπ6 οἱ ἴπο 5οῖ υἩ πνμΙοἩ Ίο 
αδεοσἰαϊΐες απ ννοςα ρανςα1ῖς ατα ἴλμο 6αππε ας Πὶς 7 

1πί. Ἠνιάεπί]ν οπε οΕ ἴ]αῖ 5ο. 
1ο. Ασαϊη, ΙΕ οης Ὑνογο ἴο Ῥγοίεςς ἴ]λαί Ἠο ἶ5δ απ 

ΑΦΙΤΟΠΟΠΙΕΥ απ ἴΠαῖ ο Κποννς πιοδί ασοιταῖεἰγ ουν 
Έπε ονβίϊς απἆ οοΥ5ε65 απά ἴπε Ιπτεγνοπίπο ἀἰξίαποες 

είαπά νι τε]αἴῖοη ἴο οπ6 αποϊµεν ΙῃΠ ο. οᾶςθ οἱ 
5η απά ΠΊοΟΟΠ απά οπηί]αν ΠεαναπΙγ Ῥοᾶίες, απά αἶςο 

οε]εςίῖα] ΡΠεποπιεπα, απἀ γοῖ ἴ]λε πα Ἠας 5ΠοΥνΏ πο 
ΡγεαΠεσίίοπ οἱ τὶς οτί απἆ Ίιας πο 5ετίοις Ιπίεγεςί 
η ἴλεςε ππαξίους, Ραἱ ταῖ]λον ργείετς 1ο αδςοσϊῖαίε νηἴ] 
σαπηβΙεΥς, ἶνες Πῖς Η{ε ἵπ ἴλείν οοπΙιραΠγ., απά ἵ5 56εΠ 
νητα πετ ἆαγ αἲτεν ἀἆαγ. γη] γοι οα]] ΤΠῖς ΠπιαΠ ἃΠ 
ΒΦΙΤΟΠΟΠΙΕΘΥ ΟΥ α ϱαπΙΡΙΟΥ 2 

ἘἨτασίαπ Ῥανά οἳ εχἰταοταἵπατγ ΚΙ. Ἠοε ἵςδ δα] ἴο Ἠανε 
οπα]επρεᾶᾷ ἴμε ἨΤιιςδες ἴο α οοπιρεΠΒοπ απά, Ὢπεπ ἀα[εαίες. 
ἴο Πανε Ῥεεπ ἀερτῖνεᾶ οἱ Πῖς 51σΠί. 
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ΡΙΟ ΟΠΒΥΡΟΣΤΟΝΜ 

α] Δ ν] 12 2 / ς / Ἂ ” Οὐ μὰ τὸν Δί ἀστρονομίας ἡγησαίμην ἂν ἔγωγε 
προσήκειν αὐτῷ τι, πολὺ δὲ μᾶλλον κυβείας. 

/ / - μ / σα 

6ὅ Δ. Δύο δέ τινων τοῦ μὲν λέγοντος ὅτι πλευ- 
σεῖται τὴν. ταχίστην καὶ πολλὰ κερδανεῖ χρήματα 

/ -- 

ἀπὸ ἐμπορίας, µήτε δὲ ναῦς µήτε ναύτας παρ- 
εσκευασµένου µήτε φόρτον ἔχοντος µήδένα,, ἀλλὰ 

μ / ολ -- / λ α / μηδὲ προσιόντος ὅλως τῷ λιµένι μηδὲ τῇ θαλάττῃ, 
τοῦ δὲ πραγµατευοµένου περὶ ταῦτα καὶ πλοῖον 
περισκοποῦντος καὶ κυβερνήτην καὶ χρήματα 
ἐμβαλλομένου' πότερον αὐτῶν Φήσεις ἐμπορίᾳ 
προσέχειν τὸν νοῦν; τὸν λέγοντα ἢ τὸν πράττοντα 
καὶ παρασκευαζόµενον τὰ τοῦ πλοῦ καὶ τὰ τῆς 
ἐμπορίας; 

ε] Ν Δ - 

Εγὼ μὲν τοῦτον. 
νο] λ Δ ”/ . Δ / ε] ” ς λ 6 δΔ. ᾿Ἠπὶ παντὶ ἄρα τὸν μὲν λόγον, εἰ καθ αὑτὸν 

λέγοιτο, μηδενὸς ἔργου προσόντος, ἄκυρον ἡγήση 
καὶ οὐ πιστόν' τὸ δ᾽ ἔργον αὐτὸ πιστόν τε καὶ 
.] / ΣΑ λ Δ / / 

ἀληθές, ἐὰν καὶ μὴ προάγη λόγος; 

Οὐὕτως. 
/ 5. / » 4 ”’ Ν Δ. Πότερον οὖν γεωργίας ἐστί τινα ἔργα καὶ 

σκεύη" ἢ ναυτιλίας καὶ ἄλλα τῶ κυνηγέτη προσ- 
ήκοντα καὶ τῷ ἀστρονόμῳ καὶ ἐτέ τοῖς ἄλλοις 
“ / Δ ϱ) / α) . - ” 

ἅπασι, φιλοσοφίας δὲ οὐδέν ἐστιν οἰκεῖον ἔργον 
οὐδὲ πρᾶγμα οὐδὲ παρασκευή; 

Πάνυ μὲν οὖν. 
7. δ. ᾿Αλλὰ ταῦτα μὲν ἄδηλα τὰ προσήκοντα τῶ 

/ Δ / ον Δ ο) υ / φΦιλοσόφῳ καὶ Φφιλοσοφίᾳ, τὰ δὲ τῶν ἐμπόρων 

1 µηδένα Πεῖρκε : μηδέν. 
3. μηδενὸς ἔργου προσόντος 4608Ώ5: μηδὲν περὶ τοῦ προσόντος 
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ΤΗΕ, ΘΕΝΗΕΝΤΠΕΤΗ ΡΙΞΘΟΟΌΒΡΕΗ 

1πί. Ναγ, ΡΥ Ἠεανεῃ. Τ ννοι]ά ποῖ οοηςίἀεν ἴλαῖ Ίε 
Ἠας απγιῃίπο αἲ αἰ] ἴο ἆο ντ αδΙΤΟΠΟΠΗΥ, Ὀαἳ ΠηΙΟΒ 
ταίᾖογ να σαπηρΙΙο. 

12ο. Αραίπ, οἵνει Ἕννο Ρ6ἵ5οΠ5, οΟπ6 οἳ νῃοπα 5αγς 
ηε Ἱπίεπάς το σα1] Ἱπιππεαίαίε]ν απά νη]] σαἵπ ΠΙΙΟἨ 
ΡτοΠί τοπ ἰτααίπο, αλοισ]ῃ ε Ἰας ποῖ ρτονιάεᾶ 
ΠπαςεΙΕ ντ] εἴί]ετ 5Η1ρ οΥ 5α1ἱοΥ5, Ίας πο οαγσο υνλαϊ- 
ενες, Ραἳ. ἵπ {αοἳ, πηενεχ σο65 πεαχ ἴῃε Πατροιγ αἲ αἰ1. 
ος ενεη ἴμε 5οα: Ὑογεας ἴ]ο οἴμεγ οεοαρίες ἨΙπηςοΙΕ 
εοηςίαΏ ΤΙ ννΏ ἴπεςα ππαζίεΥς, εχαπηϊπίης ἴποτοιση]γ 
α Ῥοαῖ απ ρι(ΐπο οἩπ Ῥοστά α Ρἱοῦ απά α οαχρο--- 
ΨΥΠΙΟΠ οΕ ἴ]ο ἴννο ν]] γοι 5αγ ἶς 5εγίοας]γ Ιπίογοςίοα 
ἵηῃ ἱχαάϊπς Πο οπς ΥΠΟ 5αγ5 ο 5, ο ἴπε οπε Νο 
νοτ]κς αἲ ἴτ απἆ Ῥτονίάας ΠΙΠΙςΕεΙ ντα αἲἰ τλαῖι με 
νογασε απά ἴ]ιο Ῥαδίηοεςς οἱ γααίπο ἀσππαπά ὁ 

11. 1 «Ποι]ά 5αγ ἴπε Ιαξΐογ. 
12ιο. ἴπ ενετγ πιαϊίεν, ἴΠεπ, νη]] γοι οοηρδίάεν ελα 

Όλο γνοτᾶ αἶοποα, απαοςοπαχραπίεᾶ Ὦ} αΠγ αοἲ, ἶ5 πνα]ία 
απά πίτας ΏνοτίἩγ, Ρας ἴλαῖ ἴλο αοἲ αἶοπο ἶ5 Ῥοῖ] 
ἱταςιννοτίμγ απ ἴταε, ενεπ ΙΓ πο γνοτά Ῥτεσσάες 1 ὃ 

1πἱ. ο αδῖ 5ο. 
1λιο. ΥΝε]] ἴπεῃ, 1 ἴπετο ατα οεγίαϊῖπ Εαποίίοης απιά 

αγΏσ]ος οἱ εαιρπιεπῖ ρεοιυ]ίαν το Γαγππίπο ος ἴο 5εα- 
{ατίπσ απ ἀῑβετεπί οπος αρρτορτῖαϊε ἴο ἴπε Ἠιπίεν, 
ἴλο α5ΙΤΟΠΟΠΙΕ6Υ, απά αἰἱ οἴπει Ρρτοξεδείοης αςξ ν/ε]], 
ἴλεπ ας ΡΙΗΙΟΞΟΡΗΥ πο Επποοπ Ρροου]ίαν Το Ιἴδε]{ῇ, 
πο αοἰϊνΙϊγ, πο εαπἰρπιοπί 2 

Ίπί. Μοςί αδςατοά]γ 1 Ίας. 
1}ιο. ἨΝΕΙΙ, ατο ἴποςε λίπος οΏσοιγα ννΠΙοἩ Ῥε]οπο 

το ἴμο ΡΗΙΙοδορῃεχ απ ἴο ΡΙΗΙΟΞΟΡΗΥ, νηί]ε ἴοςα 

Μ. μηδὲν ἔχων περὶ τοῦ προσόντος [)]Β. περὶ τοῦ προσόντος 
μηδὲν ΡΗ. ἃ ἐστί Ἠεϊδκε : εἶναι. 

4 σκεύη] περὶ σκεύη ΜΗ. παρασκευὴ 499008. 
δ ἔτι ΓΗ : ἐπὶ ΙΒΜ. ννπίο ἡΠαπποννί7 ἀε]εῖας. 



9 

ρΙΟ ϱΠΒΥΞΟΞΤΟΜ 

καὶ γεωργῶν καὶ μουσικῶν καὶ ἀστρογόμων καὶ 
ὧν νῦν δὴ εἶπον ἔκδηλα καὶ φανερά; 
Οὔ µοι δοκεῖ. 
Δ. ᾽Αλλὰ δὴ καὶ λόγοι τινές εἶσιν ὧν δεῖ τὸν 

- .) / Ν / [ὸν - / 

φιλοσοφοῦντα ἀκούειν, καὶ µαθήµατα ἃ δεῖ µανθά- 
Δ / Α - α- ΔΝ / 

γειν, καὶ δίαιτα ἣν δεῖ διαιτᾶσθαι, καὶ καθόλου 
βίος ἄλλος μὲν τοῦ φιλοσοφοῦντος, ἄλλος δὲ τῶν 

- 5 ο 4 Δ Δ 5 ως Δ / 

πολλῶν ἀνθρώπων: ὁ μὲν πρὸς ἀλήθειαν καὶ φρό- 

νησιν τείνων' καὶ θεῶν ἐπιμέλειαν καὶ θεραπείαν 
καὶ’ τῆς αὑτοῦν ψυχῆς- -μακρὰν ἀπ᾿' ἀλαζονείας 
καὶ ἀπάτης καὶ τρυφῆς- “εὐτέλειάν τε καὶ σωφρο- 

σύνην. 
Καὶ γὰρ στολὴ ἑτέρα μὲν τοῦ φιλοσοφοῦντος, 

-- ” ο 

ἑτέρα δὲ τῶν ἰδιωτῶν καὶ κατάκλισις καὶ γυμνάσια 
ΔΝ Ν Δ [4 ”/ / Δ Δ ΔΝ 5 

καὶ λουτρὰ καὶ ἡ ἄλλη δίαιτα, καὶ τὸν μὲν ἄκο- 
λουθοῦντα καὶ χρώμενον τούτοις δεῖ νοµίζειν ὡς 
φιλοσοφίᾳ προσέχοντα τὸν νοῦν' τὸν δὲ ἐν μηδενὶ 
τούτων διαφέροντα μηδὲ ὅλως ἕτερον ὄντα τῶν 
πολλῶν οὐχ) ἕνα ἐκείνων θετέον, κἂν μυριάκις 

εἴπη τε καὶ ἐπαγγείληται φιλοσοφεῖν ἐναντίον 
- / ”- .] / Ἆ / Ἂ .' 

τοῦ δήµου τοῦ ᾿Αθηναίων ἢ Μεγαρέων ἢ παρά 
- / - 3 ο ” / 

τοῖς Λακεδαιμονίων βασιλεῦσιν' ἀλλ ὠστέον 
τοῦτον τὸν ἄνθρωπον εἰς τοὺς ἀλαζόνας καὶ ἀνοή- 
τους καὶ τρυφερούς. 

’ Δ Ν . » / - ον 

Καΐτοι μουσικὸν μὲν οὐκ ἀδύνατον εἶναι µη 
πράττοντα τὰ τοῦ μουσικοῦ: ἡ γὰρ μουσικὴ οὐκ 
ἀναγκάζει' προσέχειν αὑτῇ τὸν νοῦν καὶ μηδὲν 
ἄλλο ποιεῖσθαι περὶ πλείονος' καὶ ἀστρονόμον 

1 τείνων 3Ε]άεΠ: τιμῶν. } καὶ οπηεᾷ ϱγ ΜΡΗ. 
ὅ αὑτοῦ ΕΠΙΡΕΤΙΗ5: αὐτοῦ. 

4 ἀπ᾿ αφάεὰ Ὦν ΟαΡΡ5. 
5 ΑΑΕίεγ καὶ Επιρεγίιις ἀε]εῖες τὸν. 

6 οὐχ αἀάεᾶ Ὦν Ανπίπη. 



ΤΗΕ ΘΕΗΝΕΝΤΙΕΤΗ ΡΙΡΟΟΒΡΕ, 

νηῖο] Ῥε]οπο ἴο ἴ]ια ἱταάενς απ ΓαΥΠηΕΥ5 απιά παςίοἶαιις 
απ α5ΙΥΟΠΟΠΙΕΥ5 απᾶ ἔποςα νΊοπι Γ Ἰανο ]ηςί παπιοά 
αγο εοηδρίοαοις απά πιαηΙ{οςί ὃ 

Ιπἱ. Νο. 1 τμΙπ]ς πο οΡξεοιτο. 
Πιο. Βαϊ 5αγε]γ ἴμετε αγε οεγίαίη γνουᾷς νΏίο οπο 

ΝΟ σοες ἵπ Το ΡΙΗΙΟΣΟΡΗΥ πας Ἠεαχ, απά οπάἶες 
ΝΥΜΙοὮ ο πας ρΥδαο, απά α ταβίπιεη Το ννΠίο ς 
πιιιςὲ αἆμοτα, απἀ, ἵπ α γνοτά, οπ6 Κίπα οἱ Η[ο Ῥο]οπος 
ἴο πε ΡΗΙ]οξορμει απά αποϊμεν το λε ππα]οτίῖγ οϐ 
ππαη]κϊπά : ἴμο οπα επάς ἴοννανά για απ νςάοπια 
απαᾶ ἴογνανα «ατα απά οι] Ηναοπ ο ἴμο σος. απάἀ, αφ 
γεσατγᾶς οπε΄5 ον Ώ 5ου], {αν Γγοπι Ταΐσα Ῥτείεπςς απά 
ἀεσεῖξ απᾶ Ἱακάτγ. τουγαντά {γασαΠῖν απ 5ορτίείγ. 

Απᾶα., ἵη {αοῖ, ἵπετα ἵς οης Κϊπά οἳ ἄταρς ἔον ἴ]ε 
ΡΙή]οξορΏεγ απἆ αποϊΒεχ ΓοΥ Ίπε ΊἸαγπιαἨ, απ ἴΠε 5απης 
Πο]άς σοοᾷ ας ἴο ἴαβιε ΠΠάΠΠΕΙ5 απά σγηηπαδία απἀ 
Ραΐλς απἀ λα πιοάε οἱ Ηνίπο σεπογα]]γ, απἀ Ἠε νο 
16 συϊάεᾷ Ὦγ απά εππρἰογς μεσο ἀἰδποίίοηπς πας 
Ῥε ἰποισ]ᾗί ἰο ο ἀενοίεά ἴο ΡΗΙΙΟΣΞΟΡΗΥ: Ἠηετεας 
ηα ν]ο ἄοες ποῖ αῑῆοει ἵπ αΠγ οὗ ἴπεςο πιαϊίενς απἀ 
ἶς ποῖ αἲ αἱ απ]]κο ἴμε νγοτ]ά ἵπ σεπεγα] πιαςί ποῖ 
Ῥε οἰαβείΠεὰ αξ α ΡΗΙΟςοΡΠΕΣ, ποῖ ονεῃ 1 ο 5αγς Πε 
Ἱς α ἐποιςαπά πιες απᾶά πιακες ραβρ]ίο Ργο[εςδίοπ ος 
ΡΠΙΙο5οΡΗγ Ῥείοτο ἴ]ιο Ῥορα]αχ αθεεπηρ]ν οἳ Αἴ]οης οἳ 
οἳ λπεσατα οἵ ἴπ ἴ]ο Ῥτεδεπος οἳ ἴμε Ἰίπος οἳ Βρατία; 
Ιηςίεας, Ίνε πιαςί Ῥαπίςη Πῖς ππαΏ Το ἴΠο οοπηραἩγ οἳ 
Ἱπιροδίουγς απά Εοο]ς απά νο]αρίπατίος. 

Απά γεῖ 1ἱ ἶς ποῖ ἱππροςςίρ]ε ἴο Ῥε πηπξίσα] γη ποιῖ 
εηπσασίησ ἴπ πιδίσα] αοἰν]ες: Τοχ ἴλμο ατῖ ο ππιςίο 

ἄοες ποῖ «οπιρε] οπε ἴο ἀενοῖε Πὶς αἴϊοπίίοη Το 1ἱ απἀ 
ἴο τεραγᾷ ποϊμίπο εἶςε οἳ ογθαίεΥ πποπηοηῖί. Ασαίΐη, 

Τ ἀναγκάζει Ἠεϊδικε: ἀνάγκη Ἑ. ἀναγκάσει [ ΜΡΗ. 
δ ΑΕἴΟΓ προσέχειν 1 αοοῦς αάάς ἀεὶ. 
δ αὑτῇ Επηροτία5: αὐτῇ ΟΥ αὐτὴ. 
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ΡΙο 6ΠΒΥΡΟΣΤΟΜ 

”/ .) μ ” / / 3 / Ἂ 

ὄντα οὐδὲν ἴσως κωλύει τρέφειν ἀλεκτρυόνας ἢ 
κυβεύειν" οὐδὲν γὰρ ἡ ἀστρονομία ἐμποδών ἐστι 
τῷ μὴ τὰ δέοντα ποιεῖν' καὶ νη Δία ὑππικὸν 
γενόμενον ἢ κυβερνήτην ἀγαθὸν ἢ γεωμέτρην ἢ 
γράμματα εἰδότα οὐδὲν θαυμαστὸν η παρὰ ταῖς 
ἑταίραις ἢ ταῖς αὐλητρίσιν ὁρᾶσθαι. τὸ γὰρ ταῦτα 
ἐπίστασθαι οὐδὲν ποιεῖ βελτίω τὴν τοῦ ἀνθρώπου 

10 ψυχὴν οὐδὲ ἀποτρέπει τῶν ἁμαρτημάτων' φιλο- 
σοφίᾳ δὲ προσέχων τις καὶ μετασχὼν τούτου τοῦ 
µαθήµατος οὐκ ἄν ποτε ἀποσταίη τῶν βελτίστων, 
οὐδὲ τούτων ἀμελήσας αἰσχρόν τι καὶ φαῦλον 

/ 3 Ἂ / ] ΔΝ » Αα Δ 2 προέλοιτ᾽ ἂν πράττειν οὐδὲ ἀργεῖν καὶ ὀψοφαγεῖν 
καὶ µεθύσκεσθαι. τὸ γὰρ ταῦτα μὴ θαυμάζειν 
καὶ τὴν τούτων ἐπιθυμίαν ἐξαιρεῖν' τῆς ψυχῆς καὶ 
τοὐναντίον εἰς μῖσος αὐτῶν καὶ κατάγνωσιν 

/ 4 / 9 μής 1 / - προάγειν' φιλοσοφία ἐστίν. τὸ δέ γε φῆσαι 
- Δ 3 Ἅ Δ ς Ν α) 

φιλοσοφεῖν καὶ ἀλαζονεύεσθαι καὶ αὐτὸν ἐξαπα- 
τῆσαι καὶ τοὺς ἄλλους οὐδὲν ἴσως κωλύει. 

1 ἢ οπι]ζτοά Ὦγ Ν. 
3 μὴ ἀειεῖεᾶ Ὦν Παπιουνς νι Μ. 

5 ἐξαιρεῖν] ἐξαιρεῖ, Ἠ/Παππογν!ί2, ἐξαίρειν ΒΜ. 
Ἐ προάγειν] προάγει Ἠ Παππον 7 νι Μ. 

ὅ φιλοσοφία ἐστίν ἀε]εῖεὰ Ῥν ἨΠαπιονηίσ να Μ. 
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ΤΗΕ ΘΕΝΕΝΤΙΕΗΤΗ ΡΙ2ΘΟΟΠΒΡΕ 

Ἡ οηε ἶ5 απ α5ΙΤΟΠΟΠΙΘΥ, Ρος5!βΙγ ποϊηίπς Ρτενεηῖς 
Πὶς Κεερῖπσ σαπιο-οοσ]κς οἵ ἴἨτονήπο ἀῑσε; ΤΟΥ ἵπ πο 

ψ]ςδε ἆοες αξτοποπιγ ῬΡτενεπί Πὶς ἁἀοίΐπςσ μα ἰς 
Ώθοεβρανγ ! ΕπτίΠεΠΙοΓΟ, Ὦγ Ἠεανεῃ, ἵ οπε Ἰας 

Ῥεεοπιθ απ εχρετῖ ἨογξοπιαῃΠ, οἵ α σοοᾷ ρὴοῖ, οἵ α 

5ΙΥΝΕΥΟΣ. ΟΥ α Πίεγαχγ ο] ῖς, 1ξ 5 ποϊηίπο εατρτϊδίηπσ 

Όλαῦ Ίο «Που]ά Ῥοε 56επ ἵπ ἴπε αρατίπιεηῖς οἳ εἴἴ]λον 

Ώλε οοιγίεδαης οΥ ἴπε Παἴε-οῖτ]ς. ος ἴ]ε Κπον]εᾶσε 

οἳ {ποςα ςἸ]]ς ἆοας ποῖ πιακο ἴπαο ἨΙπιαἨ 5ο] οπε 

νυμῖς Ῥοΐίεν οἳ ατα 1 αςίάο ἔγοπα 15 ειτοις: Ῥαΐ 1 

οπε ἵς ἀενοίεᾷ ἴο ῬΡΠΙΙΟ5ΞΟΡΗΥ απά Ῥατίακες οἱ ἴλμὶς 

ἴιάγ, οηε οοι]ά πονογ ἀοσετῖ ἴπε Πἰσῃεςί Ἰ]ήπος, ΠΟΥ, 

πεσ]εοίίπο ἴμεςε λίπος, οοι]ά Ἡε Ῥτείετ ἴο επρασα 
ἵῃ απγἰΠίπσ νγμ]ο]ι ἶς Παππεβα] απά Ίοὺν, ο ἴο Ῥε Ἰα7γ 

απᾶ σ]αζίοποις απά ἀγαπκοη. Του {ο τεβαςο {ο αἀπαῖγα 

Όπεςα ἴμίπος απά ἴο Ῥαπίδι ἴμο ἀεδίτο Εον ἴποπα ἤγοπα 

ἴπα 5ο] απά οἩ ἴμπο οἴμεν παπα, ἴο Ιεαά ἴ]πο 5ο] ἴο 

λαΐα απἆ εοπάσπαπ ἴμεπι, ἶς {Πε 655εποῬ ΟΕ ΡΗΙΙΟςοΡΏγ. 

Ἠονψγενετ, ροςςίβ!ἰγ ἴπετε ἶς ποϊμίης ἴο Ῥτεγεπί οπε”5 
εἰαίπηίπςσ ἴο Ῥε α ῬΗΙΙοδορῃετ απά αἲ ἴμε 5αππο πε 

Ρἰαγίπσ ἴ]ε Ἱπιροδίογ απά ἀοοείνίπς ΠΙπηςεΙ απά 

ενεγγροςγ εἶςο. 
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ΣΗΡΒΙΡΕΗΜΕΗΝΕΥΓΗΠΕΡΤ ΟΙΡΟΟΠΕΡΕ: 
ΟΝ ΤΗΕ ΡΗΤΓΘΡΘΘΟΡΗΕΕΣΚ 

Τν ἰπῖς Ὠϊδσοιτδε Ώϊο εχαπἹπες με 5ἰαἴεππεπί ἴπαί '' ἴπα 
ῬΠΙ]οδορμετ 5Ποι]ά Ὀε τεπιατκαβ]ε Ἱπ ετειγἰῃίης.. Ας 
εχαπηρ]ες οἱ γετςα]1ῖγ Πε οοηδῖάενς Πρρίας οἱ Ες. ἴ]πε ννε]]- 
Ἐπονπι 5ορΒῖ5ί, απἀά Οάγδεεις. εαοῃ οἳ Ὢποπι οχηϊριίθάα α 
ΒΡΕ ἀερτοε οἱ 5ΚΙΙ ἵπ Ῥοῖ]ῃ ΙπίεΙ]εοίαα] απ πιαπιια] ριγςιΐ. 
Ἠλ/πΙ]ε αἀππϊεπσ ἰλπεῖτ οἰαῖπῃ ἴο εχοε]εποε. Ὠἱο ππαϊηίαϊης 
Ὠπαῖ ἴπε ΡΠΙΙοξςορΠετ 5Ποι]ά Ὦε αΌ]ε ἴο εχκσε] αἰ] ππεηΠ αΏονοα 
αἱ 1η '' αοῄπς, οἵ ποῖ αοΠπς, αἀναπίασεοιδΙγ, απᾶ ἵπ κπον- 
πρ ν/πεῃ ἴο αοὶ απά νπετε απ ἴπε τῖσᾗί πιοππεπί Ῥοίίετ ἔπαῃ 
ἴπε ογαβίσπ]αΏ, απᾶ αἰἱξο ἵπ ΚπονΊηπς ν;παῖ ἶ5 Ῥοδδίριε οἳ 
ασοη]ενεππεπ{.. Τηϊς ἀῑσοίαπι (5 ϐ) 15 Παδιταϊεᾶ Ὀν τείξετεποε 
1ο Γαεάσα]ας απ οἴπετ 5Κκῖ]]εά αγΠῄσοετς, Ὢ πο Εαϊ]οᾷ οἱ τοα] 
εχοε]]εποε Ῥεσαιιςε ἴπεγ νγετε Ισποταπί ἵπ ]15ὲ ἴποςε τεδρεοῖς. 
Έπε Ώϊδοοιτδε οοπο]άες νῃ α 5ατοαςῖῖς αἰ]ηδίοη ἴο Χεγο᾿5 
νατῖοᾷ απαβΙξ]οης. 

νοι. ν α 161 



τι. ΠΕΡΙ ΦΙΛΟΣΟΦΟΥ 

Ῥὲ Δ σα ὃ / α) αν 4. ἁ 

ἰσὶν οἵ φασι δεῖν πάντα ἐν πᾶσιν εἶναι περιττὸν 
τὸν φιλόσοφον' καὶ ὁμιλῆσαι ἀνθρώποις φασὶ δεῖν 
εἶναι δεινότατον καὶ µηδέποτε σιγᾶν μηδὲ ἀπορεῖν 
λόγων τοιούτων πρὸς τοὺς παρόντας οἳ δυνήσονται 

/ ϱ) / 2 Δ / ν λ / ” ΔΝ τέρπειν αὐτούς' εἰ δὲ µή, φασὶν ἰδιώτην εἶναι τὸν 
μὴ παρεσκευασµένον οὕτως καὶ ὀλίγου ἄξιον. 
2 Ν / Δ μ φ Ἡ) 3 - / ἐγὼ δέ φημι τὰ μὲν δίκαια καὶ ἀληθῆ λέγειν 
αὐτούς, τὰ δὲ οὔ. τὸ μὲν γὰρ διαφέρειν πανταχοῦ 
τὸν φιλόσοφον τῶν ἄλλων δοκοῦσί µοι ὀρθῶς 
5 Ξ Ν » / 1 Ν Ν / Ν - 
ἀξιοῦν' πλὴν εἰ µή γε καὶ τὰς τέχνας φασὶ δεῖν 

ε) Δ 

αὐτὸν ἁπάσας εἰδέναι καὶ βέλτιον κατὰ τὴν τέχνην 
Αα - - . 

ἅπαντα ποιεῖν τῶν δημιουργῶν, οἰκίας τε οἰκοδο- 
μούμενον καὶ πλοῖα ναυπηγούµενον καὶ χαλκεύοντα 

- Ἴ 2 - 

καὶ ὑφαίνοντα καὶ γεωργοῦντα" ὥσπερ ὁ ᾿Ηλεῖος 
- ς 

Ἱππίας ἠξίου σοφώτατος εἶναι τῶν “Ἑλλήνων, οὐ 

µόνον ποιήµατα παντοδαπὰ καὶ λόγους αὑτοῦ 
/ / ι) / / ὴ α) - 

ποικίλους προφέρων ᾿Όλυμπίασί τε καὶ ἐν ταῖς 
ἄλλαις πανηγύρεσι τῶν “Ἑλλήνων, ἀλλὰ καὶ ἄλλα 
3 αν) ) ” / ὃ 1λ λ μ / 

ἐπιδεικνὺς” ἔργα, τόν τε δακτύλιον καὶ τὴν λή- 
κυθον καὶ στλεγγίδα καὶ τὸ ἱμάτιον καὶ τὴν 

Ἰ µή γε ΕπιρετΙΙ5: μήτε, µή τι, ΟΥ μὴ. 
3 ἐπιδεικνὺς ἀε]εῖοά Ὦ}γ Ατηϊπη. 
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ΤΗΕ ΡΕΝΕΝΤΥ-ΕΙΕΣΤ ΡΓΙΡΟΟΟΕΕΟΕ : 

ΟΝ ΤΗΕ ΡΗΙΤΟΡΟΡΗΕΕ 

ΤΗΕΒΕ ατε ἴΠοςε ΝΤΟ 5αγ ἰΠαῖ ἴπε ΡρΠο5ορῃοτ 
εΠοι]ά Ῥε τεπιατκαβ]ο ἵπ ενοτγἰλίτης ἵηπ αΏγ 5πττοιπς- 
ἵησς: ΠΙΟΓΘΕΟΥΟΥ, ἴΠεγ δαν ἴλπαί Ίε 5Ποι]ά Ῥε νενγ 
αδρ]α ἵπ εοηνεγςαίίοη γη ππεΠ απᾶ ηδγεχ Κεερ 5ἴ]επί 

ος Ῥε αἲ α Ίο5ς Ῥείοτε ἴμοςε ἵπ Πῖς οοπιραπγ {ογ Ἰαο]ς 

ο{ 51οἩ Ἱαπσιασε ας νη]] Ῥε «αραΡ]ε οΓ Ρ]οασίπς ἔλοαπη : 
οἰπετνῖςε, ἴΠεγ 5αγ. πε Πο ἶ5 ποῖ ἴπας εαιήρρεά ἶς 
8Ώ Ισποταπηὰς απᾶ υνοτι Ῥαΐ Πο. Βατ Τ 5αγ ἴλαί, 

ἴποισῃ 5οπιε οἳ {πεί εἰαεππεηῖς αγο ]α5ί απα γα μβη], 
8ΟΠΠς αγα ποῖ. Έος ἴμαί ἴπε ΡΗΙΙο5οΡρΠετ 5Ποι]ά ἵπ 
ενετγ «Πα ίοη Ῥε 5αρετίου ἴο αἲ] οἴμενς, Τξ 5εεπης ἴο 
πηε ἴΠεγ ατα τ]σηί ἵπ ἀεππαπάίπς---απ]εςς ἴπαγ ππθαΠ 
ἴπαί Ἐε παςί πο οπ]γ πουν αἰἱ ἴπε οταξῖς Ραΐ αἱξο, 
ἵη αοοοτάαπος η ἴπε τα]ες οἳ ἴπε οταξ, ρτοάισε 
ενετγἰῃίπσ Ῥεΐΐίετ ἴπαπ ἴλμο ογαΕϊΐσππεη, Ροί Ῥι]άϊπς 

Ἠομδες απᾶ πιακίηπσ Ῥοαῖς απά υοτκίησ αξ α 5πΩ 
απά Ὑγεανίησ απᾶ {ατπιίηςσ. Τοντ εχαπηρ]ε. Ηϊρρίας 
οἱ Έ]ς οἸαίπιαά ἴο Ὦο ἴπο υ]ςεςί οἱ με (τεο]κς, {οΥ 
ΡοίἩ αἲ ἴ]ιε Ο]γπιρίς (παπιες απᾶ αἲ ἴ]ο οἴλετ παΏοπαι 
σαϊλετίῖησς ο ἴμπο (τεεχκς ιο ρτοάισεά Ῥοεπ]5 οἳ 6νετΥ 
ε«ἴγ]ε απά 5Ρεεσ]ῃος υνηίο] Ίο Ἠαά οοπιρος5εά οΕ ἀΐνεις 
Κἰπάς, Ῥαΐ Τε αἶςο ἀἱερ]αγεά οἴμετ ργοᾶάισοῖς οἳ Πῖς--- 
---Βῖς τῖησ, Πῖς οἵ]-βασΙὶς απά 5ἰπὶσι, Ἠὶς ππαπ{]ε, απά 

δ τὸ ἱμάτιον ἩΝ Παπιονν{ζ : ἐμάντα ΟΥ ἵμα. 
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ῬΙο ΟΗΒΥΡΟΡΤΟΝΜ 

ζώνην ὡς ἅπαντα πεποιηκὼς αὐτός, οἷον ἀπαρχὰς 
- / - σα 2 ΄ 

τῆς σοφίας τοῖς Ἓλλησιν ἐπιδεικνύων. 
ὃ Σχεδὸν δὲ καὶ Όμηρος ᾿Οδυσσέα πεποίηκεν 

ϱ) / / / Δ - ὧν Δ 

οὐ µόνον γνώμῃ διαφέροντα καὶ τῷ δύνασθαι περὶ 
2, πραγμάτων βουλεύεσθαι καὶ λέγειν δεινότατον' ἔν 

τε πλήθει καὶ πρὸς ὀλίγους καὶ πρὸς ένα, καὶ 
νὴ Δία γε ἐν ἐκκλησίᾳ τε καὶ παρὰ πότον καὶ εἰ 

/ / / ς / Ν Δ / 

τύχοι µετά τινος βαδίζων ὁδόν, καὶ πρὸς βασιλέα 

καὶ πρὸς ἰδιώτην, καὶ πρὸς ἐλεύθερον καὶ πρὸς 
- Ν ο ὴ φιλ ” ο 3 Ν / Δ 

δοῦλον, καὶ αὐτὸν ἔνδοξον’ ὄντα καὶ βασιλέα καὶ 
αὖ πάλιν ἀγνοούμενον καὶ πτωχόὀν, καὶ πρὸς 

Ν - 

ἄνδρα τε ὁμοίως καὶ γυναῖκα καὶ κόρην, ἔτι δὲ 
µάχεσθαι ἐπιστάμενον, ἀλλὰ καὶ τῶν τοιούτων 
ἁπάντων ἔμπειρον, τεκτονικῆς καὶ οἰκοδομίας καὶ 

- ο] Δ ) αλ 2 

4 ναυπηγικῆς. πῶς γὰρ ἂν τὸ λέχος ἐποίησεν 
» / ν 8 - » / / » Ν 
ἀποκόψας τὸν τῆς ἐλαίας θαλλόν, εἰ μὴ τεκτο- 
γικῆς ἐπιστήμων ἦν; πῶς δ᾽ ἂν περιέβαλε τὸν 

» α -- 

θάλαµον, εἰ μὴ καὶ οἰκοδομῆσαι ἠπίστατο; πῶς 
δ) ἂν εἰργάσατο τὴν σχεδίαν οὐκ ὢν ἔμπειρος 

Δ 

ναυπηγίας; τὰ δὲ περὶ φυτείαν καὶ γεωργίαν 
εὐθὺς ἐκ παιδὸς' ἐσπουδακὼς φαίνεται παρὰ τοῦ 

Ἡ / λα νε» / »/ π 
πατρὸς δένδρα αἰτῶν καὶ ἀμπέλους' ἄλλως τε καὶ 

- - 2 - 

τοῦ πατρὸς γεωργοῦ ὄντος πάνυ ἐπιμελοῦς τε καὶ 

1 δεινότατον ΑΤΠΙΤΗ : δεινότατα. 
} καὶ αὐτὸν ἔνδοξον Ἠπιρετῖδ: καὶ τὸν ἔνδοξον ἵΒ, τὸν 

ἔνδοξον ΝΙ. καὶ πρὸς ἔνδοξον ΡΠ. 
ὃ τὸν Ἠεῖδκοα γη Ο: τόν γε ΟΙ τόν τε. 
4 παιδὸς (4ΡΡ5: παίδων. 

1 Τῃο νετδαβΙΠίγ οἳ Ηρρίας, νγε]]-ικπονπ 5ορηῖςί ο ἴ]ε 
ΒΕΙἩ οεΠΙΙτΤΥ, Ὑαδ α {απιὶµατ Ἱἱορῖο: ϱΒ. Ῥ]αϊο, Πἱρρίας 
«ΜΗ Ιπογ 968 Β-Ὀ. 
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ΤΗΕ, ΘΕΝΕΝΤΥ-ΕΤΗΞΤ ΡΙΡΟΟΙ ΒΕ, 

Πὶς οἶτά]ε-- Ροαςίἴπο ἴ]λαῖ Ίε ας πιαᾶς ἔ]ποπα αἲ] Ὠίπα- 
5εΙ{, ἀἱςερ]αγίπς ἴπεπα [ο ἴπο («πτοο]κς ας α Κἰπά οἳ 
Πγςι{γυ]ῖς οἱ Πῖς νν]ςάοπι.1 
Απά ἨΗοπιεχ ἴοο. [ νεπίατγε ἴο τοπλαχ], Ίας ΤερΥε- 

5εηίεα Οάγςςεις. ποῖ πιεγε]γ ας ρτο-επαϊπεηί ἵπ ]αάρε- 
πιεπῖ απά ἵπ Πὶς αΡΙΗίγ ἴο ρ]απ οοποεγηῖηπς Ρρταοϊίσα] 
πιαζίετς, ποῖ ΠΠΕΤΕΙΥ αξ α πιοςῖ αΡε «ρεακεν." νηείμεν 
ἵη α οτονγᾶ οΥ Ρείογε α {ουν οἵ Ώείοτο οπ]γ οπο ΡθΥ5ο---- 
γε», Ργ Ηεανεῃ, Ροί]Ἡ 1π αξςοπωΡΙν απᾶ ονεχ ἴμε νΊπε- 
επρς απἆ οἩ οοσαδίοης νε γνα]κίπο νηΗ 5οπιεβροᾶν 
οἩη α Ιοάγπεγ-- μείμεν ἵπ ἴπε Ῥγεσεπος οἳ Κίπο οΥ 
ΟΕ ϱΟΠΗΠΙΟΠΘΥ., ΕΓΘΕΠΙΑΠ ΟΥ «Ἴαναο., πο πιαζῖεν νπεί]ον 
Ἠε νας Ἠπιςε]{ Ππε]ά ἵπ Ἠοποις απᾶ τοουοσπίφεὰ ας 
Κίπσ ος, οἩ ἴλμε οἴμεν Ἠαπα. ππΚπονΏ απ α Ῥερρσαγ, 
αΠά, ΠΠΟΤΕΟΝΟΣΥ, αἱ]κο νηεπ αἀάγεςείπο εἶπεν πια ΟΥ 

ΝΟΠΠΠ ΟΥ ππαϊάεπ; Ραΐ ηςε αἷξο ππαΚκες ΠΙπη ργο-επηϊποπῖ 
{ον Πὶς Κπον]εᾶσε οἳ ἔπε αγὲ οἱ οοπηβαῖ. απἀ Ίο Ίιας 

ενοη τεργεςεπίεά Ἠίπι ας Κκί]εά ἵπ αἲ] 5αοἩ ογαξῖς 
ας ἴλοςε οἨ ἴ]ο Ἰοΐπεν, ἴμο οαγρεπῖον, απ ἴμε 5Πἱρ- 
νπὶρηί. ἘΈον Ιπςίαπος, Ἠου οοα]ά Οάγ5εεας ΊἸανε 
οοηςἰταοῖεᾶ Πὶς Ῥεά Ὦγ ους οϐ ἴπο ἱπαπ]ς οἱ απ 
ονε ἴτεε 1 Ίε Ίγετε ποῖ αοηιαϊπ{οά ντ] ἴ]λο ]οϊποτ)ς 
ατι ς ὃ Ἠον οοσ]ά Ἰο Ἰανο επο]οςοά Εῖς Ροες-οπαπαροαν 
Εξ πε ας ποῖ Ῥεεπ αοφιαϊη[ες νν ἔπε Ῥα]άενς ατί ἓ 
Ἠονν ο«οι]ά Ώε Πανε Ρα]{ Πῖς ταβε ἴΕ Πε ᾖαᾶά ποῖ απᾶςθΥ- 
εἴοοά 5Πἱρ-ριη]άϊ(πσ 3 Ας {ον ἴ]ο ορεταίίοης «οἩ- 
πεοϊῖεά να ρ]απίίπσ απά Ἠιαςραπάτγ., Ἐς ορνίοις]γ 
Ἠαά «Πονπ α 5οτῖοις ἰπίετοςί ἴπ α]] μα ἔγτοπι Πῖς 
νενν Ῥογ]μοοσά. ἶποο Ίε Ῥοσσεά Πῖὶς {αΐμον {ον ἴχεες 
απά νίπος ὅς απᾶ οδρεοῖα]]ν. ἴποο Ἠὶς {αΐἴμοεν γνας α 

νεΥγ οαγείξα] απἀ εχροτίεποσᾷ {41ΠΠΟΥ. 1ξ γγας ἴο Ῥε 

1 Φε εδρεο]α]]ν ἨΠοπιετ)ς ἰΙραίε ἴο άς οταΐοιν ἵπ Γίαᾶ 
8, 9169904. 3 Οάψαεεν 93. 194-904. 

4 [ὐία. ὅ. 994-961. ὅ Πρία. 94. 996-944. 
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ἐμπείρου εἰκὸς ἦν αὐτὸν ταῦτα μὴ ἀγνοεῖν, ὅπου 
γε καὶ προκαλεῖται τὸν Εὐρύμαχον καὶ ἀμῆσαι 
καὶ ἀρόσαι. ἀλλά φησι καὶ τῶν τοιούτων ἐἔμ- 
πειρος εἶναι, μαγειρικῆς τε καὶ οἰνοχοῖας καὶ τῆς 

ἄλλης ἁπάσης διακονίας, ἅ φησι τοὺς χείρονας 
τοῖς ἀγαθοῖς διακονεῖσθαι. 

ὄ ᾿ΤΓαῦτα μὲν οὖν ἴσως Ἱππίας καὶ ᾿Οδυσσεὺς 
δεινὼ ἤστην' ἐγὼ δέ φημι τὸν φιλόσοφον τὰς μὲν 
τέχνας οὐχ οἷόν τε εἶναι πάσας εἰδέναι- χαλεπὸν 
γὰρ καὶ µίαν ἀκριβῶς ἐργάσασθαι-- ποιῆσαι δ᾽ ἂν 
ἅπαντα βέλτιον ὃ τι ἂν τύχη ποιῶν τῶν ἄλλων 
ἀνθρώπων, καὶ τὰ κατὰ τὰς τέχνας, ἂν ἄρα 

ἀναγκασθῇ ποτε ἄφασθαι τοιούτου τινός, οὐ κατὰ 
τὴν τέχνην διαφέροντα" τοῦτο γὰρ οὐχ οἷόν τε, 
τοῦ τέκτονος τὸν ἰδιώτην ἄμεινον ποιῆσαί τι κατὰ 
τὴν τεκτονικὴν ἢ τοῦ γεωργοῦ τὸν οὐκ ὄντα 
γεωργίας ἔμπειρον ἐν τῷ ποιεῖν τι τῶν γεωργικῶν 
ἐμπειρότερον φανῆναι. 

ϐ ᾖΠοῦ ὃ᾽ ἂν διαφέρει; τῷ συµφερόντως ποιεῖν 
ἢ μὴ ποιεῖν καὶ ὅτε δεῖ καὶ ὅπου καὶ τὸν καιρὸν 
γνῶναι τοῦ δημιουργοῦ μᾶλλον καὶ τὸ δυνατόν. 

αὐτίκα οὐ δοκεῖ µοι Δαίδαλος καλῶς εἰργάσθαι 
ἐν Κρήτη τὸν Λαβύρινθον, οὗ εἰσερχόμενοι ἀπώλ- 
λυντο οἱ πολῖται αὐτοῦ καὶ αἱ πολίτιδες' οὐ γὰρ' 
δικαίως εἰργάσατο. συµπράττων δ᾽ αὖ” τῇ νόσῳ 
τῆς Πασιφάης οὐκ ὀρθῶς εἰργάσατο' οὐ γὰρ 

1 οὐ γὰρ] οὐδ) αὖ 1; αςοβς. 
Σ συµπράττων δ᾽ αὖ., Ὁηα Ει]] 5ἴορ αξἴειγ εἰργάσατο, ΑΤΠΙΠΙ 

.) ῳ μα Ῥ / λ] . / ΡΥ ὦ 

οὐδὲ συµπράττων ΕΠΙΡΕΤΙΗ5: συμπράττων. 

1 Οά1.8εη 18. 206-015. 5 Πυία. 15. 819-994. 
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εχρεεῖεᾷ ἐλπαί Οάγεεεις ποιά ποῖ Ῥε Ισποταπί οϐ 
ἴπεςε πιαξίετς, γες. πο ενεπ «μα]επσες Εγππασῃας 
ἴο α οοπίεςί {π Ροῖμ τεαρῖησ απἆ Ρ]οισηίησ.! Ην, 
Οάγξεεις οἰαῖπις ἴο Ῥε αοηιαϊπίεά αἰξο να 5ο 
πηαϊίεγς ας οΟΟΚΕΥΥ απᾶά Ὑηε-ςεετνίησ απᾶά αἱ οἴλετ 
ἀερατίππεηῖς ο ἀοπιεςείς 5ετνίσε, πιαϊζίενς νηεγείη Ἡε 
5αγς ἴμαῖ ἴ]οςε οἱ Ίονγεν ταπ]ς 5ογνο ἴμε ποῦ]ες.3 

Ὑετγ πγε!], ἵπ ἔπεςε τεςρεοῖς πο ἀοαρί Ηρρίας απά 
Οάγδςεας ννετε α οἶενει ραῖτ; ῬΡιαῖ Τ 5αγ ἴλαῖ ἴ]α 
ΡΙΙ]οξορμετ, νε απαβ]ε ἴο Κπουν 6Υετγ οπθ οΕ πε 
εταβις---ἴον Τε 15 ἀἰβιοα]ί {ο Ῥε ἴποτοιςῆΙγ Ῥτοβοίεπί 
ἵη ἴπε ρταοβίςοε οΓ 6γεηπ οΠε-- πεγετί]λε]εςς οοπ]ά ἆο 
ενετγἰῃίησ, πο πιαϊῖεγ γ]αῖ Ίο παὶσηί Ῥο ἀοΐπς, 
Ρεϊΐζετ ἴπαπ απγΏοάγ εἶξα, ενεπ ἴποισῃ ἔγοπα ἴηε Ρροϊπῖ 
οἳ νίευν οἱ ἴλο ογαβῖς. 1 ηε τεα]]γ ἶς ενετ εοπιρε]]εὰ ἴο 
ἴασκ]ε αηγ{ῃίησ οξ ἴμαί παϊατε, ηε ἴς ποῖ 5αροτίος νε 
πιεαςιτεά ὮΥ ἴλμε 5ἰαπάατᾶ οἱ οταβςπιαπςΒΙρ. Γον ΕΠῖ5 
16 απ ΙππροςςΙΡίΗίγ, ἔλαῖ ἴμε Ἰαγπιατ «Ποι]ά Ῥτοάισε 
αηγιμίησ Ῥεϊίεν ἴλαπ {Πε ]οΐπεγ Ὦ}γ ο 5απάατᾶ οἳ 
Όνα ]οϊπετ)ς οταΓῖς, οἵ ἴλαί οπε Ίο Ἰασ]ς οχρετίοποε 
ἵῃ Τατπηΐησ «Ποι]ά Ῥε Γοαπᾶά πιοτε εχρετί ἴμαπ ἴῃε 
{ατπηεχ ἵπ Ρογ[ογπηίησ αΠΥ οΓ ἴμε ἵασδ]ς ο{ ἴ]λο ΓαΥΠΙΟΓ. 

ἨΠπετεῖπ, ἴπεπ. πγου]ά τε ΡΗΙΙοξορΠεν Ῥε ςαροτίου 7 
Ἠϊ ννοα]ά Ῥε ἵπ Ἠὶς αοπα, ος ποῖ αεἰἶπς. αἀναπίασε- 
οἱ5Ιγ, απά {π Εὶς Κπονήπσ πμεη Το αοἲ απά πογο απἀ 
ἴπε τὶσηῖ πποπιεπί Ῥεϊΐίετ ἴπαπ ἴ]λο ογαβίδηαῃἾ. απά 
αἶςο ἵπ Πὶς ΚπονΊπσ γυῃαϊ ἰς Ροςρίρ]ε οἱ αεπἰενεπιεηῖ. 
Ἐοχ Ἰηξίαπος, Ι Ῥεμενο ἴλαῖ Ώααεάα]ας αῑἀά ποί Ῥιτ]ά 
Ἡίς Τ,αὈγτίπίμ ἵπ Οπείε νγε]]--επίετίπς νο ῆῖς 
{ο]]ου; οἴίσεης., Ῥοϊῖῃ πιαἰα απᾶ {επια]θ. πιεί ἴπαίγ 
ἀεαῖῃ ὃ---ἔογ ηε αῑά ποῖ Ῥι]]ά 1ὲ ]αςγ. Απ Ρερίἆος. 
ἵπ αβεῖίίησ ἴ]ο πια]αάγ ο Ῥαξϊιρηαξδ Πε ντοασΠί ποῖ 

3 Τπε Αἰπεπίαπ γοπῖ]ῃς απ πιαῖάεης 5επῖ εγετν πΙπἰῃη γεατ 
ἴο Κίπςδ Ἀ[ῑπος, 
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ΡΙο ΟΗΠΒΥΡΟΡΤΟΝΜ 

- / .) λ β / 7 λ Ν [οὸ συνέφερεν οὐδὲ ἦν δίκαιον οὐδὲ καλὸν τοιαῦτα 
3 Δ συμπράττειν οὐδὲ μηχανὰς εὑρίσκειν ἐπὶ τὰ αἰσχρὰ 

α) 

καὶ ἀνόσια. οὐδὲ ὡς τὸν Ἴκαρον ἐπτέρωσεν, εἰ 

χρὴ πιστεύειν τῶ µύθῳ, καλῶς ἐξευρεῖν φημι 
/ α- τήνδε τὴν µηχανήν' οὐ γὰρ δυνατὰ ἐμηχανᾶτο 

πτέρυγας ἀνθρώπῳ προστιθεί. οὐκοῦν διέφθειρε 
τὸν υἱόν. 

Ἱ. "Ἔοικε δὲ καὶ "Όμηρος λοιδορεῖν τινα τέκτονα 
- - Δ ”- 

τῶν Τρώων, ὡς' οὐ καλῶς ἐργασάμενον τὰς ναῦς 
Αα Ὡὶ { / 

τῷ ᾿Αλεξάνδρῳω αἷς ἔπλευσεν" εἰς τὴν “Ἑλλάδα, 
ϱ) λ / 7 / ΔΝ Ν / Δ οὐδὲν ἔχων αἰτιάσασθαι κατὰ τὴν τέχνην. φησὶ 
/ 

γάρ, 
α. 2. 

ὃς καὶ ᾿Αλεξάνδρῳ τεκτήνατο νῄῆας εἴσας, 

ἀρχεκάκους, 
5 Β / ον μμ] » Ξ. / - ο οὐκ ἐγκωμιάζων αὐτὸν ἐπὶ τῇ ποιήσει τῶν νεῶν, 

ἀλλὰ ψέγων πολὺ μᾶλλον ἢ εἰ λέγων αὐτὸν ποιῆσαι 
ΔΝ - Ἂ / Ἂ ”/ ς / α) / 

τὰς ναῦς ἢ βραδείας ἢ ἄλλο τι ἁμάρτημα ἐχούσας 
Α. / 

ἠτιᾶτο περὶ τὴν ναυπηγίαν. ψέγει δὲ ὁμοίως 
α Αα / καὶ κυνηγέτην τινὰ καὶ καταγελᾷ τῆς ἐμπειρίας, 

4 2 ε] Δ / 2 / .) 7ῤ 3 Δ Δ Δ ὅτι εἰς οὐδὲν δέον ἐκέκτητο αὐτήν, ἀλλὰ τὰ μὲν 
/ υ ΛΑ / ο) μ - / ε) θηρία ἠπίστατο βάλλειν, ἐν δὲ τῷ πολέμω οὐκ 

2 / 2 / 2 3 » - ωχ Ν Δ / ἐτύγχανεν οὐδενός, ἀλλ᾽ ἀχρεῖος ἦν διὰ τὴν δειλίαν, 
1 ὡς αἀάεὰ Ὦγ Ο0Το5ΡΥ. 

3 ἔπλευσεν Ἠεϊςκο, ἐπέπλευσεν (24548 : εἰσέπλευσεν. 
δ ἐπὶ Ατηϊπι: ἐν. 

1 Ῥαδϊιρμαδ, πε οἳ ΝΙπο5, Παᾶ Ῥεεῃ οιγδεὰ Ὦ}γ Ῥοδεϊῖᾶοῃ 
να πππαίαγα] λιςί ἔοτ ἴπο Ῥι]] νν]ο ο Πας δεπῖ ἈΤίπος. 
Ὠαεάσα]ας Πε]ρεὰ εν ἴο εα1ϊδεγ ἴπαῖ Ἰαδί: ο. Αροιοᾶονις. 
ΡἱῤΙιοίηεσα ο. 1. 4. 
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ΤΗΕ ΘΕΝΕΝΤΥ-ΕΙΗΞΤ ΡΙΞΟΟὉ ΒΡΕ 

τ1σΗ!]γ ; {ου 1 νας ποῖ αἀναπίασεοις ΠΟΥ γνας 1 }]α5ί 
ου Ποποιταβρ]ε {ο Ἱεπᾶά 5ο αἷά οἱ {ο Ιπνοπῖί ἀθνίοςς 
{ον επᾶς γη] Ὕγετο Παπιείαὶ απά Ἱπιρίοας..  Απά 
ενεη πήπεηπ Ἶε εφπίρρεὰ Ίσατας νη] νῖπος- 1 νε 
8γα ἴο Ῥε]ίενε ἴπε ἴα]ε-- Ι 5αγ Πε ἀῑά ποῖ ἆο νε] 
το Ιπνεπὶ ἴμίς ἀενίοε; {ογ Ἠε νας αἰτεπιρίπο ἴῃο 
Ἱπροςείρ]ε νπεῃ ηε αἴἴασλεά νήηος ἴο α ἨπππαΠ Ῥοΐπο. 
Αοοοτάἰπσ]γ Πε τουσ] ἴμε ἀεαῖῃα ο Πὶς 5οη. 

Ῥιαϊ αρρατεπί]γ Ἠοπιεγ ἴοο 5αγς Πανςὴ ἰΠίηρς ος 
α. οργίαίη Ῥαϊ]άεν απποΏς μπα Έτο]αης, αξ ποῖ Πανίης 

ἄοπα νε] νετ Ἰε Ῥιί {ου Αἰεχαπάον ἴ]πε 5Πίρς 
η ννΏΙο Ίο ςα1εά ἴο ἨΗε]ίας-- ἴποιρῃ Ἐς Ίαςδ πο 
{αι ἴο Απά νι Ἠἶπα οἩ ἴΠε 5οοτγε οἳ ογα[ἰςπιαπςΠΙρ. 

Έος ἐΠῖς 15 γν]αῖ ο 5αγς : 

Ίο Ῥα]{ {ου Ῥατίς ννε]]-ρτοροτίίοπος 5Πρς. 

Βοιγοςς ος 11] 

ποῖ Ιαπάΐπο Ἠίτη {ου Πὶς οοπςἰτασξίοιι οἳ το 5Πὲρς. Ριἳ 
γαῖμεχ οἑηδατῖπσ Ἠίπα ΙΠΙΟΗΠ Ίπογε 5ονετεῖγ πα 18, 
Ὦγ ςαγίπρ ἰλαί Ἠε Ὠαά πιαᾶςε πα 5Εἱρ5 εἰίλεν 5Ίον; 
οἳ νι 5οπι6 οἴμποαν ἀείοσί. Πο Ἰαά οοπςιγθᾶ Ἠϊπι {ον 

Ἠϊς «Πἱρ-ραϊ]άϊπο. Απά ἨΠοπιεν ἵπ βἰπλί]αγ Γα5Πίοπ 
οΘ6ΏΣΙΥΟ5 αἶξο α οοτίαῖνη Πιπίσηπαπ ὃ απ τιαϊο]ες Πὶς 
«ἷκΗΠ], Ώεοσαςε Ίε Ἠαά ασαἶτοά ἴξ ἴο πο σου ρτροςο. 
Ραΐ, οἩἳ ἴπο οοπίτατγ, ΝΠΙΙε ἴπε ππαπ παν Που ἴο 
εἨοοῦξ γγ]ά Ῥεαςίς, ἵπ γναγίατε πε οοι]ά πο ΠΙτ αΠΥ 

οπ6 Ῥαὲ ἵναδ αςοίοςς Ῥοσαιςα οἱ Πῖς οονατάϊίσε, απᾶά 

5 Πιίαᾶ ὅ. 69-69. 5ρεακῖηπρ οϐ ὮΠετεσ]ας. Πο οοπ{εχε 
(59-64) ἆοες ἴεςθγ ἴο 5 5ΚΙ]. {ου ἴπε Ῥροεῖ ἴτοιβ]ες ἴο Ρῖνε 
Πὶ5 Ἰπεαρε--''"5οπ οἳ Οατρεηίογ. 50η ο «οἴπεγ. απᾶ 1 ἶ5 
ςαἷά ἰπαί '' Αἴπεπα Ἰογεᾷ Ἠϊπι οχοεεᾷΙηπσ]γ ς Τε 15 εχοιδεᾷ 
οἩ ἴπε στουπά ἰλαῖ Πο ἀῑά ποῖ Κποῦνν ἴπε ννῖ]] ο8 ἴπε σοᾷ. 

δ Θοαπιαπατίας: οξ. Παά ὅ. 49-58. ΄ Ατίεπηϊς Παὰ ἰαιρηί 
Ἠϊπα ἴπε ατί οἳ ΠαπΏης. Α5 ἴο Πῖ5δ οον/ατᾶϊσε, Ἠοππεγ οΠΙΥ 
σας ἴλαί ηε Πεὰ Ῥείοτε Μεπε]αϊϊς, α5 ἀῑά πιαΏπγ αποἰΏςεγ. 
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ΡΙΟ ΟΗΠΒΥΡΟΡΤΟΜ 

καὶ οὔ φησιν αὐτῶ τότε βοηθῆσαι τὴν "Αρτε- 

μυ. 
νλ - α / ο σ - / Δ «  Οὐκοῦν ἐκ τούτων δῆλον ὅτι δεῖ φρονήσεως καὶ 

» . Δ Ν ΑΔ . / ς 2/ Δ 

ἀρετῆς καὶ πρὸς ἃ ἐπίστανται οἱ ἄνθρωποι καὶ 
πρὸς ἃ οὐκ ἐπίστανται' καὶ οὕτως ἂν ἅπαντα 
διαφέροι πάντων ὁ σώφρων, οἷον χρὴ εἶναι τὸν 
φιλόσοφον, καὶ ποιῶν τι τούτων καὶ μὴ ποιῶν, 

κἂν ὁπωσοῦν ποιῃ κατὰ τὴν τέχνην. ὡς δὲ τῶν 
/ / ο ] Ἂ ΄ ζωγράφων γράψει κρεῖττον οὐκ ὢν ζωγράφος, 

ἢ τῶν ἰατρῶν ἄμεινον θεραπεύσει κατὰ τὴν ἰατρι- 
κὴν' οὐκ ὢν ἰατρός, ἢ τῶν μουσικῶν μουσικώτερον 
ἄσεται οὐκ ὢν ἔμπειρος µμουσικῆς ἢ µετρίως 
ἔμπειρος γεγονώς, ἢ τῶν ἀριθμητικῶν περὶ τοὺς 
ἀριθμοὺς ἢ τῶν γεωμετρῶν ἐμπειρότερος φανεῖται 

/ Ἂ - - 

περὶ γεωμµετρίαν ἢ περὶ φυτείαν τῶν γεωργῶν 
ἢ περὶ κυβερνητικὴν τῶν κυβερνητῶν, ἢ σφάξει" 

θἄττον τῶν µαγείρων ἢ διελεῖ" δέον διελεῖν τῶν 

αὐτὸ τοῦτο ἔργον πεποιηµένων, οὐ χρὴ διανοεῖ- 
σθαι. 

/ - -- / α) / Δ Καίΐτοι τῶν νῦν βασιλέων τις ἐπεθύμει σοφὸς 
εἶναι τὴν τοιαύτην σοφίαν, ὡς πλεῖστα ἐπιστάμενος" 

οὐ μέντοι τὰ τοιαῦτα ἃ μὴ θαυμάζεται παρὰ 
- κ] / 3 Δ {2 ω - ”/ 

τοῖς ἀνθρώποις, ἀλλὰ ἐφ᾽ οἷς στεφανωθῆναι ἔστι, 
κηρύττειν καὶ ἄδειν πρὸς κιθάραν καὶ τραγωδεῖν 

Δ / Δ / Ν Δ Δ 

καὶ παλαίειν καὶ παγκρατιάζειν. φασὶ δὲ καὶ 

1 κατὰ τὴν ἰατρικὴν ἀε]είεὰ Ὦγ Ανηϊπη. 
3 σφάξει Ι)ΙπάοτΕ: σφάξειν ΟΥ σφάζειν ΟΥ σφάζω. 

ὃ διελεῖ Ι)Ιπάοτέ: διελεῖν. 
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ΤΗΕ ΘΕΝΕΝΤΥ-ΕΤΒ2ΤΊ ΡΙΡΟΟὉΒΡΗ 

πε αἀάς ἴλαί οἩ ἴπε οσσαδίοἩπ ἵπ αποδοπ Αγοπηϊς 
αἰά τιοῦ αἰά Πῖπι, 

Έτοπα ἴλαςα Ἱ]αςίταϊίοης, ἰπετείοτα, Τς 5 ενιάεπῖ 
Ὠλαί ἴΠετα ἶς πεεᾷ οἱ νκάοπαι απ νἰγίαε αξ αρρ]ίεἆ 
Ροῖῦμ ἴο γα ππθη Ἰςπουν απᾶ αἶξο ἴο γπαῖ ἴμογ ἆο 
ποῖ Κπον; απά ἵπας 1 ἶς λα ἴπο ργιάςηῖ ππαη, 
5ιοὮ αξ ἴμο ΡΗΙ]ο5ορῃετ 5Ποι]ά Ῥο, ννοι]ά ἵπ «νετγ- 
Ὠπίπσ Ῥε 5αρετίοΥ ἴο αἲ] ἴ]λο γνοτ]ἀ, νπεί]εν ἵπ ἀοΐτπς 
ΔΏΥ οἳ ἴπεςε ἰΠίποσς οἳ 1Π ποῖ ἀοΐπς, πο πιαϊίεν Που) 
ηε Ῥετίοτηις αοοοτά(πο ἴο ἴλε ςαπάστάς οἱ λε οταΓῖ. 
Ῥαϊ ἴμαῖ Ώε νν]] ραϊπῖ Ροεϊΐον ἴλατ πε ραϊπίεν νηαῃ 
ποῖῦ Ηπηςθ]{ α ραϊηῖον: οΥ ἴπαί Ἠο γη] τετ ἴ]ο 5ίο]ς 
Ρεϊίεν ἴπαπ πε Ρ]ηγςίοίαη, αξ ππεαςαγεά Ὦγ ἴμε εἴαῃ- 
ἀατᾶς οἱ ἴπε αγῖ, πε πο ἨΠΙπηςεΙ α ΡῃγρίοίαἩ; ΟΥ 
Ὠπαϊ Ἠο νι]. οἶπο πιογε πηιςίοα]]ν ματ ἴμο ππας]οἶατις 
λεν απασφπαϊπ{εά ντ ἴμε ατί οἳ ππιδίο οἵ ΟΠΙΥ 
«Πσ]ῃί]γ αοαιαϊπίοά: οἳ ἴμαῦ Ίο ν]] «Ἠον Πϊπιςα]’ 

Ροΐΐζεν νεγδεὰ ἴλαπ ἴμε ατηπηεἰἰοίαπς {π ἴ]λο ἴΠδοΥΥ 
οἳ πάπηΡετς, οΥ ἴπαπ ἴ]ο 5Ιγνεγους ἵπ δαγνεγίπο, οΥ ἴΠαῃ 
ἴπε {αγπιεγς ἵπ Ρ]απίΐπς, οἵ ἴπαπ λα Ρρ]]οῖς ἵπ Ρος; 
ος ὑλαϊ 1ο υν] «ΙαασίεΥ απ απῖπηα] πηογε εχρεάἰΠοις]γ 

ἴμαπ το Ῥαΐσβοετς, οἨ, «ποι]ά Τζ Ῥε πεοθβδατγ ἴο ου! 
1 πρ. ἆο 5ο ππογθ εχρεα(Ποις]ν ἴΠαη ἴοςε νηο Ἠανε 
πηαᾶο ἴῃίς νενγ εήπςσ Ἰλεῖν Ῥγο[εδδίοπ--- πο Πίος 
γε ποῖ ἴο ο εχρες[εᾶᾷ. 

Απά γεῖ α εογίαϊίη πο ο οι ἴἴπιες ας ἴ]πε αποδί- 
Ποη ἴο 6 ψήδε ἵπ 15 5οτῖ οἳ νήςάοπι,ὶ Ῥε]ενίησ ἴ]αί 
ηε Ἰαά Κπον]εᾶσε οἳ νετγ ππαπΥ ἰ]ήπος- πο, Ἠουυ- 
εναν, ο{ 5αςῇ ἐΠίπρς α5 4ο ποῖ τεσείνε αρρ]αιδε ἄΠποΠσ 
ΊπΕΠ, Ραἳ ταί]οχ ἴποςο {ου ννίο]ι 1ὲ ἵς ρορείρ]α {ο ννῖπ 
ἃ οτονῃ- Ι πλεαΠ αοἰἴησ ἃαξ α Ἠετα]ά, εἰπσίπο ἴο ἴμα 
εἴἴματα, τεοϊηρ ἰγασεα[ες, Μτεδί]ίπος, απά ἰακίησ ρατί 

ἵη ἴλο ῬαποταΙοΠ. Βεδίᾷες, ἴΠεγ 5αγ ἰμαῖ Ἶς οοι]ά 

1 Νετο. 

1Τ1 



ΡΙΟο ΟΗΒΥΣΟΡΤΟΜ 

/ Δ / ς Δ .) Δ ” Ν 2 

γράφειν καὶ πλάττειν ἱκανὸν αὐτὸν εἶναι καὶ αὐ- 
λεῖν τῷ τε στόµατι καὶ ταῖς µασχάλαις ἀσκὸν 
« / , ΔΝ ωὶ Δ η] Ν 

ὑποβάλλοντα, ὅπως διαπεφευγὼς ᾖ τὸ αἰσχρὸν 
τὸ τῆς ᾿Αθηνᾶς. οὔκουν ὑπῆρχε σοφός; 

1 Ενιάεπ!ί]γ α 5οτί οἳ Ραρρίρε: ο. (Π] απ Κοπετ, Γήήο 
οὗ {ιο ἄγεεᾗς απιά ΠΟΠιαης, βρ.. 919. 

5 ΑΡρμτος1θ ]ο]κοᾶᾷ Αίπεπα Ῥεσαιδε Ἠεγ ΡἱρίΠΕδ πιαᾶε Ἠεγ 



ΤΗΕ ΘΕΝΕΝΤΥ-ΕΙΕΞΤ ΡΙΘΟΟὉΒΡΕ 

ραϊπῖ απά Γ[αςΠίοπ εἴαΐαος απά ρίαν ἴπο ρίΐρο. ΡοίὮ Ὦγ 
Ώλεαης οἳ Πῖς Πρς απά ὃν ἰποκίηπς α οΚκίπ Ῥοπεαϊ 
Εὶς αγπρίίς 1 νἩ α νίεν ἴο ανοϊά(πο ἴμαο τερτοας] 
οἱ Αίμεπα ! 5 Ίλίας Ἠε ποῖ. ἴλοι. α Ἠδς Πλα1 2 

Ριβ οιῖ ετ οπεεκ5 απ {μις 5ροϊ]οά Πεν Ρεαιίγ. νετειροπ 
Αἴπεπα ἵπ ἀἰςριιςί οαςἲ ἴ]με Ῥίρες οπ τε στοιιπᾶ. Πε Ῥασρίρε 
επαβ]εᾷ Ἀετο ἴο ανοῖᾶ 5ο {ασῖα] ἀῑξίοτοῃ. 

το 



ΤΠΕ ΡΕΥΗΝΤΥΡΕΟΟΝΟΤΕΗ. 
ΟΟυΒΡΗ: ΟΝΙΡΕΝβΡΘΟΝ ΙΕ 1 
ΡΕΑΕΚΑΝΟΕ, 

Τν 5 ΓἨςσυιτδε Το ἶ5 ἀε[επάῖπρ ν/παῖ Ἶε οοηδἰάετς ἴο 
Ῥε ἴμοε ἰγρίσα] αρρθαταπςε οἱ ΡΠΙΙΟΡΟΡΠΕΤΕ---ἴπε ΠΙπιαοῃ. ΟΥ 
οἸοα]ς, ππαςσοπηραπ]εᾶ ὮΥ ἴε ἰαπῖο σεπετα]]γ νογΏ πεχί ἴο 
ἴπε Ῥοάγ. απἀ Ίοης Ἠαῖτ απᾶ Ῥεατά. Ίνα Ίεαγῃ ἴπαί ἴποςε 
ν/πο ρτοδεπῖεὰ 516Ἠ απ αρρεαταποθ ΥΥΕΓΕ «ΟΠΗΠΙΟΠΙΥ 5αβ]εσίεὰ 
το Ἰπςδια]ῖ απἀ ΠΠΟΕΚΕΤΥ απἀ ενεη ἴο Ρῃγδίσα] νίο]εηπσε. Απὰ 
γεῖ, α5 Πο ἴε]]5 τ15. ΡΠΙΙΟΡΟΡΠΕΤς---ου Ῥδειάο-ΡΠΙΙΟ5ΟΡΠεΙς--- 
νπετε α ΠΟΤΕ {αππ]ῇατ δρεοίασ]ε υγ Πὶ5 Ἠδατεγς απ 5Ώοε- 
Ππακκετς οἳ {π]]ετς οἱ Ἰοδίετς οἱ ἴπε {ο]]ούγεις οἳ απγ οἴ]μαγ 
οα]ΐπς. Π 15 αγσιεᾷ ἴ]λαῖ ἴπε ΡΠΙΙΟ5ΟΡΗΕΥ σαπ Απά α ρτεσεάεπῖ 
{οτ Ἠ]5 αρρεαταποθ ΤΠ ἴπε ἴαΐπες οἱ Ροῖίμ σοᾷς απἀ 6επετα]5 
απ ΚΙπρ5, πΟΠΘ ΟΕ ν/μῖομ εχοῖῖες απιιδειπεηῖ οΥ τερεπἰππεπἰ 
οἩ ἴπε ρατῖ οἳ ἴ]λο Ῥεπο]άετ. ΕπΤΙΠΕΤΠΙΟΤΕ, Ἔπε οἵἳιψ ἵπ ν/ΠΙςῃ 
πε ἶ5 5ρεακ!ηρ ἴο]εταῖες ἴ]α 5ἱσῃί οἳ πιαπγ οι]απάϊδΏ οο8- 
Τπππες. ΤΠϊς Ιεαᾷς ἴο ἴπε οοπ]εοίπτε ἴπαϊ ἴ]ε τοᾶδοπ ΥΝΗΥ ἴπε 
ΡΗΙΙοδορῃοετ ἵ5 5Ἱπρ]εά οιῖ {ογ Ἰπδι]ί ἶς ἰπαῖ ππεη ατε Ἱπ- 
οπεᾷ ἴο νῖενν Ἠῖπι υγ ἀἰδίταςί, Μεε]ῖπςρ Ὠιαῖ πε ἶ5 οτἰϊσα] 
ος ἴλεπι, απ Ῥεϊπρ αοἰἴπαῖεᾶ, α5 οπε πΙΙΡΗΙ 5αγ, ὮΥ απ 
Ἰπ{ετ]ογΙϊγ οοππρ]εχ. ΘΒοπιθίπιες α5ο ἴπε ῬΠΙΙΟΣΟΡΠεΤ 15 
«αβ]εσοῖεὰ ἴο αΠΠΟΥαάΠΟΕ Ὦ} ἴποδε νο εχρεοῖ ἴο Ἠεαχ ΕΓΟΠΙ 
Ἠϊπῃ ννοτᾶς οἱ νδάοπι. Ἠείετεπσε ἴο ἰΠῖς ἵγρε ο8 ΠΠΟΥαΠςΕ 
]εαᾷς παϊιτα]]γ ἴο ἴπε ἴε]]]πς οἱ ἴπε {αβ]ε οἳ ἴπε ον] απ ἴπε 
Ῥ]τάς, α {αρ]ε πιοτε ΡΤΙΕΒΥ 5κείσομεα ἵπ ΟΥ. 19. Τ Ραϊ ργερεγνεὰ 
ΏΟΝ/ἨΕΤΘ εἶςσα. Πο πιοτα] οἳ ἴμε {αβ]ε 15 παῖ 1 15 τῖδκγ ἴο 
Γγαδί ἴο αΡΡεαταπςθς, {0Υ,. ἴποιςσῃ ἴπε ου] οἳ πε ἔαρ]ε Ὕγας 
Γγα]γ νε, ἴπε ον] οἳ Ὠϊο ἆαγ τερεπιρ]εὰ Ἰετ οπΙγ Ιπ 
Βεα(μοεΥς, 6ΥΕ5. απᾶ Ῥοεα]ς. απά ασἴπια]]γ 5ετνγεᾶᾷ α5δ 4εσοογ 
{ου οἴπετ {ου/]. 

Τη νλαῖ οἳἵγ ννας Εμῖς Ὠϊδοοινδε ἀε]νεγεά 2 Ανηϊπι α1Ρ 65 
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ΤΗΕ, ΘΕΝΕΝΤΥ-ΡΕΟΟΝΗΟ ΡΙΞΟΟΒΡΕ, 

πΙ πο Ῥ]αιι5ΏοΙΗΙγ Ὠπιαί Τ πας Ώανο Ώθεεη Ἠοπιο: {ο 
Ιπ 68 3-4 ννο ατα ἴο]α ἰλαῖ {ογείσηενς ἵπ πιοδί ομἱ]απάΙδῃ ἆτεδς, 
πο οαππε {ΤΟΠΙ τοπιοίε ρατῖς οἱ ἴπε επιρΙγθ, ΨΕΓΘ ἃ «ΟΠΊΠΙΟΠ 
ερεοίασ]ε αὈοιῖ ἴπε θἰτεεῖς: ΕΙΤΙΠΕΤΠΙΟΤΕ, νε ατε ἴο]ά ἵπ 5 ὅ 
ἰπαῖ ἴμε Ίοσα] ἵγρε οἳ ομ]ὲ δἴαΐζιε ἀῑπετεά ἔτοπα ἴλαῖ {ουπᾶ ἴῃ 
Ἠσγρί απα Ελοεπίοία Ραἳ ννας Ιάεηπῖῖσα] υγ ἴπε (ατεε]ς ἴγρε: 
απα, Ια5Ώγ. δ 6 5πονς οἰθατ]ν ἴπαῖ ἴἶπε οἵἵψ ἵπ αιπεδοη γγας 
ποῖ (πεε]κ. Χο οἴἵπειν οἳίγ 5δεεΠῃς ἴο 5μ1ς ἴπεδε ο]ες 5ο νγε]] 
α5 Ἠοππς. Τί ἶ5 5ασςεςίεὰ ἴλπαί Ὠἱο ἶ5 δρεακίπρ ἴπογο οἱ Πῖξ 
Πγεί ν]ςιῖ {ο]]ονγῖπς Πῖς ταῖινη ἔτοπα εχῖ]ο. 

1Τ5 



πο. ΗΕΠΡΙ ΤΟΥ ΣΧΗΜΑΤΟΣ 

Διὰ τί ποτε οἱ ἄνθρωποι, ὅταν μέν τινα ἴδωσιν 
αὐτὸ µόνον χιτῶνα ἔχοντα, οὔτε προσέχουσιν οὔτε 
διαγελῶσι; λογιζόµενοι τυχὸν ὅτι ναύτης ἐστὶν 
ὁ ἄνθρωπος καὶ ὅτι οὐδὲν δεῖ καταγελᾶν τούτου 
ένεκα. ὁμοίως οὐδ᾽ εἴ τινα ἴδοιεν γεωργοῦ στολὴν 
ἔχοντα ἢ ποιµένος, ἐξωμίδα ἔχοντα ῆ διφθέραν 
ἐνημμένον ἢ κοσύμβην ὑποδεδυκότα" οὐ χαλεπαί- 
νουσιν, ἀλλ᾽ οὐδὲ προσποιοῦνται τὴν ᾽ἀρχήν, 
ἡγούμενοι προσήκειν τὴν «στολὴν τῶ τοιοῦτόν τι 
πράττοντι. τούς γε μὴν καπήλους ἑκάστοτε 
ὁρῶντες πρὸ τῶν καπηλείων ἀνεζωσμένους οὐ- 
δέποτε τωθάζουσι, καταγελῶεν ὃδ ἂν τοὐναντίον 
εἰ μὴ οὕτως ἐνεσκευασμένοι εἶεν, ὡς οἰκείου τοῦ 
σχήματος ὑπάρχοντος τῇ ἐργασίᾳ ἣν μεταχειρί- 
ζονται. ἐπειδὰν δέ τινα ἴδωσιν ἀχίτωνα ἐν ἱματίῳ 
κομῶντα τὴν κεφαλὴν καὶ τὰ γένεια, οὐχ οἷοί τέ 
εἰσι πρὸς τούτους τὴν ἠσυχίαν ἄγειν οὐδὲ σιγῇ 
παρέρχεσθαι, ἀλλ᾽ ἐφίστανται καὶ ἐρεθίζουσι καὶ 
ἤτοι κατεγέλασαν ἢ ἐλοιδόρησαν ἢ ἐνίοτε ἕλκουσιν 

1 ὅτι αἀάεὰ Ὦν Ατπϊπι. 
3 ὑποδεδυκότα] ἀποδεδυκότα ΝΙ. ἐπενδεδυκότα ΝαβοεΓ. 

ὃ ἢ] καὶ Ατηϊπι. 

Α νατ]εῖγ 08 Εαπίς γνηίσἩ ]εβὲ ἴ]ια πΙρηί «Ποι]άετ Ώατε απᾶά 
εδ ἵγας αρρτορτίαϊἴε ΕοΥ πιοδῖ Ι4ΒΟΙΤΟΙΡ. 

5 Τμὶς νοτὰ οσσ15 ΠΟΥΝΠεΤΕ εἶσε οχεερί ἵπ ἴ]ε Ἰεχίσα, Τῃε 

1Τ6 



ΤΗΕ ΡΘΕΝΕΝΓΥ-ΡΕΟΟΝΕΡ ΡΙΡΟΟΕΒΟΕ: 
ΟΝ ΡΕΕΡΟΝΑΙ, ΑΡΡΕΑΚΑΝΟΕ 

αν οἳ εατίῃ ἶ5 Τί ἴμαῖ, νεπεναγ ΠΙΘΏ 5668 50ΠΊ6- 
Ροάγ Ὑοεατίησ α ἰαπῖο απᾶ ποϊβίπσ πποτε, ἴΠαγ πεϊ]ου 
ποῖῖοε Ἠίπα ποΥ πιαΚε 5ρογί οΓ Πίπι  Ῥο55ἱβΙγ Ῥεσαιςα 
ἴΠεγ τοααςοπ ἴλπαῖ ἴο Εο]ουυ {5 α αἶἴ]ου απά λα ἴλοεγα 
18 πο οοραδίοη {ο ππος]ς Πίπα οἩ ΕΠῖς αοοοαπῖ. ΒΙπηΙ]αΤΙΥ, 
Π ΤΠεγ «Ποιι]ά «Ργ 5οπι6 οπθ Ὑδατίησ ἴῃμο σατρ ο α 
ΓάΥΠΙΕΥ οΥ οξ α 5Περῃετά-- ἴπαϊ ἴς, νγεατίπσ απ οχοπηῖς 1 
οἵ νταρρεά ἵπ α Ἠάε οΥ πι/Πες ἵπ α Κοδγπηρα 3---ἴΠεγ 
ατα ποῦ γαϊας, Παγ, ἴΠεγ ἆο ποῖ ενεπ ποϊῖςο Τζ ἴο 
Ρεσίη γηϊμ, {εεῄτιο λαῦ ἴπε σαν ἶς αρρτορτίαϊο Το 
ἴλε ππαη ὙγΠο {ο]]ουής 5αοἩ α οα]Ηπο. Ταχε οι ἵανογη- 
Κκεαρετς ἴοο: ἴποισῃ Ρεορ]ε ἆαγ αἲτει ἆαγ 5εο ἴπεπῃ 
η Ετοπῖ οἳ ἰΠεῖγ ἔανετης γη πεῖν ἑαπῖος Ρε]{εὰ Πϊσῃ, 
ΤΠεγ πενοεγ Ί6ου αἲ ἴμεπα Ῥαΐ, οη ἴλΠε οοΠἴτατΥ, ἴΠεγ 
γγοι]ά ππα]κα {απ οΕ ἵπεπα 1Ε ἴΠεγ ννεγε ποῖ 5ο αῑτες, 
εοηδἰἀετίπςσ ἴλαῖ ἴΠεῖν αρροαταποε ἶ5 ροο]ατ]γ 5ατεά 
ἵο Ὠπεῖνγ οοοαρα[ίοη. Βιαἳ νε ΤΠεγ 5ε6 5ΟΠΙ6 0Π6 
ἵη α οἶοα]ς Ραΐξ πο ἰαπῖς,” ντ βοννίηρ Παῖν απ Ῥοατά, 
ἵΠεγ ἀπά 1 Ιπιροδδίρ[ε ἴο Κκεορ αι]εξ ἵπ Πΐ5 Ῥτοδεπσς 
ΟΥ Το Ῥαςς ΡΥ ἵπ θἴεποο; Ἰηδίεας, ἴπεγ 5ἵερ πρ ἴο 
Ἠίπη απά ἴἨγ ἴο ἱνπαϊε Ἠίπα απ αἰἴῃεγ ππου]ς αἲ Επι 
ΟΥ 5ρεακ Ἱπςι]Ππσ]γ. οἨ δοπιεπηθς ἴΠογ οαἴοῃ Ποιά 

οοπἰεχί απἀ ἴπε ππεαπίηςσ αἴἴασμεα ἵο α {εν τε]αῖεᾷ γγοτὰς 
5ισσεδί α 5δοτί ΟΕ ῬοποΠο να α ἴαδ5ε]]εᾷ ροτάεΓ. 

ὃ Φοσταῖες 15 τεροτίοὰ ἴο Ἠανε {ο]ουγεά ἡὶς ομδίοπι. 

γίῇ 



ΡΙο ΟΗΠΒΥΡΟΞΤΟΝΜ 

ἐπιλαβόμενοι, ὅταν τινὰ ὁρῶσι μὴ πάνυ ἐρρωμένον 
αὐτὸν μηδὲ ἆλλον µηδένα παρόντα τὸν ἐπιβοηθή- 
σοντα, καὶ ταῦτα εἰδότες ὅτι τοῖς καλουµένοις 
φιλοσόφοις ξυνήθης ἐστὶν ἡ στολὴ αὕτη καὶ τρόπον 
τινὰ ἀποδεδειγμένη. 

8 Ὁ δὲ ἔτι τούτου παραδοξότερον" ἔνθα γὰρ ἐνίοτε 
βλέπουσιν ἀνθρώπους, τοὺς μέν τινας πίλους ἐπὶ 
ταῖς κεφαλαῖς ἔχοντας, ὡς νῦν τῶν Θρᾳκῶν τινες 
τῶν Γετῶν λεγομένων, πρότερον δὲ Λακεδαιμόνιοι 
καὶ Μακεδόνες, ἄλλους δὲ τιάραν καὶ ἀναξυρίδας, 
καθάπερ, οἶμαι, Πέρσαι τε καὶ Βάκτριοι καὶ 
Παρθυαῖοι καὶ ἄλλοι πολλοὶ τῶν βαρβάρων: οἱ 
δὲ ἔτι τούτων ἀτοπώτεροι εἰώθασιν ἐπιδημεῖν 
πτερὰ ἔχοντες ἐπὶ ταῖς κεφαλαῖς ὀρθά, ὥσπερ 
ἹΝασάμωνες" οὐκοῦν οὐδὲ τούτοις πάνυ τι τολμῶσι 
πράγματα παρέχειν οὐδ᾽ ἐνοχλεῖν προσιόντες. 
καίτοι Γέτας μὲν ἢ Πέρσας ῆ Νασάµωνας, τοὺς 
μὲν οὐ πολλοὺς βλέπουσι, τοὺς δὲ σπανίως ἐπι- 

4 δημοῦντας, τῶν δὲ τοιούτων ἀνθρώπων ὀλίγου 
νῦν μεστὰ πάντα, καὶ σχεδὸν πλείους γεγόνασι 
τῶν σκυτοτόµων καὶ κναφέων καὶ τῶν Ύγελωτο- 
ποιῶν' ἢ ἄλλην ὁ ὁποίαν βούλει τέχνην ἐργαζομένων: 
ὥστε καὶ ἐφ᾽ ἡμῶν ἴσως ῥηθῆναι εἰκότως ὅτι πλεῖ 
πάντα ὁμοίως ἀκάτια καὶ πᾶσα βοῦς ἀροτριᾶ. 

1 γελωτοποιῶν] γελγοπωλῶν ΝαΡεΓ. 

1 Ῥτεδιπιαβ]γ Ἠοπιε: οξ, Ππἰτοαιιοβῖοῃ. 
ΣΑ ρε Ἱπ 5οµίπετη Ἠιιδδῖα ΥΥΠΙΟἩ 566ΠΗ5 ἴο Ἠανο Ρίαεᾶ 

Όπα οιτ]οςδ!ϊγ οἱ Ὠ]ο. Πε ντοῖε α δρεςῖα] ἴγεαῖδε οἩ ἴπεπῃ, 
Ῥαΐ 1 15 πο ΙοΠΡεΥ εχἰαπἰ. 

ὅ Α Ῥεορ]ε οσσαργῖπρ Ρρατί οϐ ἴ]ιο Γήργαπ οοαδί Ῥεϊνεεη 
ἴπε πιοᾶετη Του/ης ο ΤγΙρο]Ι απ Βεηπραζί. Ἠετοάοῖις 5Ρεα]κς 
ο ἴπεπα Ἱπ Πῖς αοσοιπῖ οϐ Εεγρί (2. 99). 
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ΤΗΕ ΘΕΥΕΝΤΥ-ΘΕΗΟΟΝΕΡΟ ΡΙΡΟΟ ΒΡΕ, 

οἳ Ἠϊπι απᾶ ἴγ ἴο ἅταρ Πἴπι οϐ, Ρργονίάεά ἴΠεγ 5εε 
οπε ὙνΠο ἶς ποῖ ΠΙπιςεΙΕ νετγ 5ἴτοπο απἀ ποῖε ἴ]αί πο 
οπε εἶςε ἴς αἲ Ἰαπά ἴο Πε]ρ Ἠϊπι: απᾶ ἴπεγ ἆο ἰΠῖ5 
αΠΠοιρῃ ἴ]ογ Κπου ἴ]λαῖ ἴΠε σατΏ ο γνεανς ἶ5 οαςίοπῃ- 
ΑΤΥ ΥΠ ἴ]λο ΡΠΙ]οξορῄῃευς, ας ἴπεγ ατγε οα]]ε, Υες, α5 
οπΠ6 πηρηί 6αγ, Πας Ῥεεπ ργεσογ]ρες {ον ἴπεπι. 

Ῥιαΐ ναί ἵς ενεπ πιοτε αφοαπαίπσ 511 15 ἴλς. 
Ἠετο ἵπ γοις οἳἳγ 1 {ΓΟΙΩ Τππθ {ο ἴἴπιθ αγθ ἴο Ῥε 5Ξ66Π 

ΡετδοΏς, 60Π1ε οἱ γποπι αγε γγεατίηο Τε] «αρς ο ἴΠεῖγ 
Πεαςς---ᾱ- ἴο-άαγ οετίαῖη ο ἴο Τητασῖαης νο ατε 
σα]]εᾷ «εἰαε 3 ἆο, απά αξ Αρατίαης απά Μ{αοοάοπίαης 
αςεᾷ {ο ἆο ἴἵπ ἀαγς σοπε Ὦγ--απά οἴπεις πεατίπο α 
ἔαχραη απά ἰἴτοιςετς, αξ [ απάεγςείαπά Ῥετείαπς απά 
Ῥαοϊτίαης απἀ Ῥατίηίαης απά παΠΥ οἴμεν Ῥατβατίαης 
4ο: απᾶ «οτε, 5Η1]] πιογο ο {]απαάϊςα ἴπαπ ἴἨθρα, ατα 
αοοιςίοπηεᾶ ἴο γὶςῖξ γοιχ ον γνεατίπο Εεαϊμενς ετεεῖ 
οη ἴλεῖγ Ἠεαάς, ]αςί ας ἆο ἴπε Ναδαπιοπίαης ὃς γεῖ 
ἴπε οἵᾷσπεης 4ο ποῖ Ἠανο ἴ]ε εβγοηπίετγ ἴο π]ακε ΑΠΥ 
πουρ]ε αἲ αἲ] ενεπ {οΥ ἴμεςα, οἳ ἴο αΡρτοαςἩ απά 
ΔΏΠΟΥ μετ. Απαᾶ γεῖ ας» {ου (εἴαε ος Βοατδίαπς ΟΥ 
Ναςαπιοπίαης, νηῖ]ο 5«οππο οἱ πει αγθ 56εΠ Ἠετε 1π 
Πο στεαῖ ΠΙΙΡεΥς απᾶ οἴμεις τατε]ν νὶςῖ Ίστα, ἴμε 
ν/ο]α γγοτ]ά ἴο-άαγ ἵς νΙτίπα]]ν ογουναεά ντ Ῥείδοπς 
5οἩ ας Ι Ἠανε ἀεσοτῖρες," γος, Ι παὶρ]ηί αἰπιοςί 5αγ 
Όπαῦ ΤΠεγ Ώανε στον/Ώ ππογε ΠΙΠΠεΤΟΙΙς ἴλαπ ἴ]ο «Ἠος- 
πῃαΚκετς απᾶ {π]]εγς απά Ἱερίενς ος ἴλο πογκετς αἲ 
ΑΠΥ οἴμετ οοσιραίίοπ νλαίενεν. ἸΠετείοτο ἵπ ος 
ἀαγ ἴοο ροςδίρ]ν 1 οοα]ά Ὦε 5αὶά νηἩ σουἆ χ6ᾶδοἩ 
Ὠιαϊ ενετγ οαἴροαί 5 απάετ δα] απ ϱΝΕΥΥ οσον’ ἵ5 
ἀταρσῖησ α Ρ]ουγ.5 

4 ΤΠε ΡΠΙ]οδορῃετς νι Ὠπεῖγ Ἰοπρ Παῖν απᾶ Ῥοεατά απἀ πο 
Πιπῖς, 

5 Α πιαπΗεςί ργονετΏ ννηοςδε Ργεδεηί αἶπῃ ἵς {ο τάϊομ]ο ἴπε 
Ῥτονα]εποε οἱ ἴμε 5ο-σα]]εᾷ ρμΙ]οδορῃεις ος 5 9. 
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ΡΙΟ 6ΗΒΥΡΟΞΤΟΜ 

-- ο. έ 

Οὐ τοίνυν κατὰ τοῦτο µόνον ξυνήθης αὐτοῖς ἡ 
”/ 5 Δ Δ νν 3 / ιά - ” - - 

ὄψις, ἀλλὰ καὶ τὰ ἀγάλματα ὁρῶσιν ἐν τοῖς ναοῖς, 
οἷον Διὸς καὶ Ἰοσειδῶνος καὶ ἄλλων πολλῶν 
θεῶν ἀγάλματα, ἐν τοιαύτῃ διαθέσει τοῦ σχήματος. 
παρὰ μὲν γὰρ Αἰγυπτίοις καὶ Φοίνιξι καὶ ἑτέροις 
τισὶ τῶν βαρβάρων οὐχ ὁ αὐτὸς τύπος τῶν ἀγαλ- 
µάτων, ὥσπερ, οἶμαι, παρὰ τοῖς ἝἛλλησιν, ἀλλὰ 

ΔΝ ὃ / ) / Δ [ά . / . Δ ε] 

πολὺ διαφέρων, ἐνθάδε δὲ ὁ αὐτός ἐστιν. καὶ ἄν- 
δρῶν εἰκόνας ὁρῶσι πολιτῶν τῆς πόλεως καὶ ἐν 

-- -- - ς . - 

τῇ ἀγορᾷ καὶ ἐν τοῖς ἱεροῖς, στρατηγῶν καὶ βασι- 

λέων, οὕτως ἀνακειμένας, γένεια καθεικότων. ἀλλὰ 
αν. - Δ - 

τί δεῖ ταῦτα λέγειν; σχεδὸν γάρ τι καὶ τῶν 

Ἑλλήνων οἱ πλείους ὁμοίως πρὸς τοῦτο ἔχουσι, 
νὰ δὲ ῴ7 .] « 48 5 λύ Ν Ν 

καὶ οὐδὲν αὐτοὺς ἡ ξυνήθεια ἀποκωλύει το μὴ 
οὐκ ἐρεσχηλεῖν μηδὲ ὑβρίζειν ἐπειδάν τινα ἴδωσι 
τοιοῦτον, λέγω δὲ τῶν πολλῶν καὶ ἀδόξων, οὓς 

ς 

μὴ δεδοίκασιν ὡς ἱκανοὺς ἀμύνεσθαι: ἐπεὶ τούς 
γε τοιούτους σχεδὸν δυσωποῦνται καὶ θαυμάζουσιν. 

Τυχὸν οὖν τοιοῦτόν ἐστι τὸ γιγνόµενον. τοὺς 
μὲν ναύτας καὶ τοὺς γεωργοὺς καὶ ποιμένας, ἔτι 

δὲ Πέρσας καὶ Νασάμωνας, οὐκ οἴονται καταφρο- 
γεῖν αὐτῶν οὐδὲ εἶναι πρὸς αὑτοὺς οὐδένα ἐκείνοις 

Ἰ λόγον, ὅθεν οὐδὲν φροντίζουσι. τοὺς µέντοι 
φιλοσόφους ὑπονοοῦσιν, ὡς καταφρονοῦντας αὑτῶν" 
καὶ καταγιγνώσκοντας πολλὴν ἁμαθίαν καὶ δυσ- 
τυχίαν, καὶ ὅτι φανερῶς μὲν οὐ καταγελῶσιν, 
ἰδίᾳ δὲ παρ αὑτοῖς οὕτως ἔχουσιν, ὡς πάντας 

1 ἀνακειμένας Ἠεἶδκε: ἀνακείμενα. 
} αὑτῶν ΟΤΟΒΡΥ : αὐτῶν. 

1 Οτοσ]ς οἰαίιος οϐ πια]ο ἀεῖεδ. νπεπ οἰαά αἲ α]], ννοτε 
οπΙγ α- οἰοα]ς (Μμιαξίοπ). πδια]]γ ΙοοδεΙγ ἀταρεᾶ: Τεπια]ε 
ἀεϊίες Ὕγετο τατε]γ τορτοβεπ[εὰ Ἱπ ἴπο πε, πεί δίαίιες 
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ΤΗΕ, ΘΕΝΕΝΤΥ-ΘΗΟΟΝΕΟ ΡΙΡΟΟῦΒΡΕ, 

Μοταονοαγ. 1ὲ ἶ5 ποῖ {ου ἴμο αρονο γθαᾶςοΠ αἶοπα ελαῖ 
ΕΠ]ς «ροοΐασ]ε ἵ5 Γαπηϊ]αν {ο ἴπεπῃ, παγ. ἴμεγ αἶςο πανε 
Ῥείογε ἰλεῖγ ογες ἴ]με οἴαίιες ἵπ ἴμε ἴεπιρ]ες--α5, 
{ον εχαπηρ]ε, 5ἴαΐαες ο{ Ζεις απά Ρορεϊἆοπ απά ΠΙαΠΥ 
οἴπετ σοᾷς---αιγαγαᾶ ἵπ ἰΠῖς ἴγρε οἳ οοδίαπια.Ι!.  Ἐος 
ν/ηΙ]ε απποπς Εογρίίαης απ Ῥ]οοπίοίαης απ οεγίαϊῖη 
οἴμεν Ῥατρατίαης γοι ἆο πο Επά ἴλπε 6απιε ἴγρε οΕ 
εἰαίιες ας γοι ἆο. 1 Ῥε]ονε, απποπσ ἴ]μο (ἀτοεῖς, 

Ραΐ {ας ἀἰβεγεπί, πετα γοι Ππα ἴ]ε 5απ1θ. Γάκεπεςδςος 
οἳ ππεη ἴοο, οἴίσεηπς οἳ γοιτ οἵιγ, ἴπεγ Ἠανε Ῥείογε 
Ἰπεῖγ εγες Ῥοῖῦμ ἵπ ἴλο πιαγκεῖ-ρ]ασε απά ἵπ ἴ]ο 
ἵοπηρ]ες, ΠΚεπεςςος οἳ σεπετα]ς απά Κίπος 5οῖ τρ ἶῃ 
ΓΠῖς σαῖςε νίῃ ΒονΊπο Ῥεανᾶς. Βιῖ ΥΝἩγ πεεᾷ Τ τει] 
αἱ ἴπὶς δ Έοτ 1 παϊσηῖ αἰπιοςί 5αγ ἰλαί πποςί οἱ ἴ]ο 
πεε]κς αἶξο Εεεὶ αξ γοα 4ο αροιῖ ἴΠῖς πιαϊίεν, απἀ 
ἴπεῖν ΓαπηΠατῖτν ουν Ἡ Πε εἰσῃί ἄοες ποῖ Κεερ ἴΠοαπα 
{τοπ ἴεασίηπσ οἵ ενεη Ἱηςα]ήπς νπαεπενεγ ἴΠεγ 5ΡΥ 
α ιαπ οἳ ἴπαῖ αΡρεαχαηςε---Ι ΠΠΘΑΠ, ΥΝΠΕΠΕΝΘΥ ἴΠεγ 

«οο οΠ6 ο{ Πε ϱΟΠΙΠΙΟΠ 5οτί οἱ πο τεραίε, Ὑποπη ἴΠεγ 
4ο ποῖ Τεαγ αςξ Ρείπσ αΡ]ε ἴο τεϊαµαίε:; {ον οἳ οουγ5δε 
ἴποςε ΝΠο πανε ἴλπαί αν ἴπεγ νἰτπα]]γ Ίου προῃ 
ψζ νεποεταξῖοη απ ανγο | 

ἨΜεΙ1, Ροβδίβ!γ νυ]αῖ σοος οἩ ἶ5 χα ἐλὶς: ἴμο 5αἴ]ογς 
αηΏᾶ [ο {αγπιενς απ «Περμεγᾶς, γος. απά ἴπε Ῥενδίατς 
απά ἈΝαξαπποπίαης Τσο, ἴμο Ῥεορ]ε Ῥο]ενο ἆο ποῖ οο]ς 
ον οἳ ἴΠεπα ΟΥ Πανε αΠΥ οοποθτπ ντ ἴ]λοπα, απ 
5ο ἴΠεγ ἆο ποῖ οἶνε ἴπεπα α ποισ]ί. Τε ρῃΙ]οξορῃςετς, 
Ἠούγενετ, ἴμεγ νίεν; ντ] παϊςοϊνίηςς, 5αςρεοίίπς ἴλμαί 
ΤΠεγ 5οονΏ ἴλποπα απά αἰἰήρατε Το παπα ναςί ἵσπογαπςες 
απᾶ πηϊςίογίαπας απἆ ἴΠεγ 5αςερεοῖ ἴλαῖ, ἴΠοισ]η ἴμα 
ΡΗΙΙο5ορῄΠετς ἆο ποῖ ΙαασἩ αἲ ἴποπη ἵπ Ῥαβ]ς, ρτϊναἴεΙγ 
4πποηΏσ ἴπεπιςε]νος ἴπεν νίενν ἴπεπα ἵπ ἴπαι Ἠσηί, 

ΟΟΠΙΠΙΟΠΙΥ πγεατῖηςσ ἴπε ἴπῖς, ουετ υυΠῖομ ἵπ πιαΠΥ Ιπδί8ηοες 
νγας ἄταρεα ἴλα ΠΙππα[Ιοῃ. 
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ΡΙΟ ΟΗΠΒΥΣΟΞΤΟΝΜ 

1θλί 2 Ν 3 ὃ / 3 / » α ἀθλίους ὄντας τοὺς ἀπαιδεύτους, ἀρξαμένους ἀπὸ 
-- / 

τῶν πλουσίων δὴ καὶ µακαρίων δοκούντων, οὓς 
.] Δ -- ο. 

αὐτοὶ ζηλοῦσι καὶ σμικρὸν διαφέρειν οἴονται τῶν 
θεῶν εὐδαιμονίας ἕνεκεν' καὶ ὅτι ἀτιμάζουσι καὶ 

διαγελῶσιν' ὡς" πολυτελῶς ἐσθίοντά ὶ πί ιαγελῶσιν' ὡς" πολυτελῶς ἐσθίοντάς τε καὶ πίνον- 
Δ / - / Δ Δ 

τας καὶ καθεύδειν μαλακῶς βουλοµένους καὶ μετὰ 
γυναικῶν ἑκάστοτε ὡραίων καὶ παίδων ἀναπαύε- 

Δ Ν / ”/ Δ / 

σθαι καὶ πολλὰ χρήματα ἔχειν καὶ θαυμάζεσθαι 
ὑπὸ τοῦ πολλοῦ ὄχλου καὶ περιβλέπεσθαι:' ὧν οὐδὲν 
ς ” - ηλ λ / ἡγοῦνται μεῖζον οὐδὲ κάλλιον. 

λ Δ ΄ Δ ς / / Δ 

86 διὰ δὴ ταύτην τὴν ὑποψίαν δυσχεραίνουσι τοὺς 
μ ” Δ / / μ - λ μὴ ταὐτὰ σφίσι θαυμάζοντας μηδὲ τιμῶντας μηδὲ 

/ 

τὴν αὐτὴν περὶ τῶν μµεγίστων ἔχοντας διάνοιαν. 

οὐκοῦν προκαταλαμβάνουσιν αὐτοὶ λοιδοροῦντες 
Ν / ς 3 / ΔΝ Γ] / ε) / 

καὶ τωθάζοντες ὡς ἀθλίους καὶ ἀνοήτους, εἰδότες 

ὅτι, εἰ μὲν τούτους ἀποφανοῦσιν ἄφρονας καὶ 

µαινοµένους, ἅμα καὶ αὑτοὺς ἀποδείξουσι σωφρο- 
- - / 

νοῦντας καὶ νοῦν ἔχοντας"' εἰ δὲ παραχωρήσουσιν, 

ὡς τούτων ἃ χρὴ γιγνωσκόντων καὶ πολλοῦ ἀξίων, 
ἅμα καὶ αὑτοὺς ὁμολογήσουσι δυστυχεῖς καὶ 
3 / λ ο Δ ε) / ς λῶ ο / 

ἀναισθήτους καὶ οὐδὲν εἰδότας ἁπλῶς ὧν προσήκει 
2 / 2 / ε) / ἀνθρώπους ἐλευθέρους εἰδέναι. 

ϱ "τι δὲ ἐὰν µέν τινα ἴδωσιν ὡς ναύτην ἐσταλ- 
-- Ν ς .] 

µένον, ἴσασι τοῦτον πλευσούμενον, κἂν ὡς γεωργὸν 
/ μ / ”/ 

ἕτερον, γεωργήσοντα!' τὀν γε μὴν ποιµένος έχοντα 
- Αι 

στολὴν ἴσασι καὶ τοῦτον ὅτι ἄπεισιν ἐπὶ τὰ πρό- 

1. ἀτιμάζουσι καὶ διαγελῶσιν Πεἶδκε: ἀτιμάζοιεν καὶ διαγελφεν. 
Σ ὡς] τοὺς ΑγΠΙΠΙ, ὁρῶντες Πεϊδκο. 
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ΤΗΕ, ΘΕΥΕΝΤΥ-ΞΕΗΟΟΝΡ ΡΙΡΟΟΓΗΡΕ 

Πο]άϊπς ἴΠαί ἴπε απεπ]σῃίεποά αταο αἲ ῬΡίΠαρ]α 
εγεαῖατες, Ῥοσϊπηϊησ, ἵπ {αοἳ, να ἴποςο ὙΝὴο ατα 
τεραῖεᾶᾷ ἴο Ῥε τίοἈ απ Ῥτοδρετοις, Ῥεγεοπς5 νΊοπα 
ἴλεςε ππουκετς ἴΠεπισε]νες επνγ απἀ Ῥεμενο ἴο Ρο 
Ἠτί]ε ἀῑετεπί ἔτοπα ἴπε σος ἵπ Εομοῖτγ ; {αγίμετπλοτα, 
ἴπεγ 5α5Ρρεοί ἴλμαῖ ἴλοςε ΡΗΙοςορῃετς ἀἱδρατασο απἀ 
τιάἰει]ε ἴποπι ας Ῥεΐπσ εχἰτανασαπἰ ἵπ οα πο απά 
ἀτίηκίπς, ας γναπΏπο α 5οβί Ῥεά ἴο 5Ιεερ οπ απά ἴμα 
εοπιραἩγ οἳ γουπσ ΝΟΠΙΕΠ απᾶ Ῥογύς ἨΝΠεπενεγ ἴμεγ 
γεροςε, απᾶ Ρ]επίγ ΟΡ ΠΙΟΠΕΥ, απᾶ ἴο Ώο αἀπαίγοςα πιά 
Ἰοοκεά αρ ἴο ὮΥ ἴλο πιο. Ὀπήηος γμΙοὮ ἴπεγ Ῥε[ενε 
ἵο Ῥε ποτε Ἱπιροτίαπί απᾶ δοτ παν απγιηίης 
εἷςα. 

Ῥεοαιςε οἱ ἐΠὶς εαςρίοίοπ ἴΠεγ οἳ οουγς5ε «ἀἰςδ]ί]κε 
ἴλοςο νο ἆο ποῖ αἀπιτο ΟΥ Ῥτῖζο πα 5απιο [λίπος 
ας ἴπεγ ἆο απἆ 4ο πο Ἠο]ά ἴ]ε 6απιε ορίπίοη αροιῖ 
Όπε ἴμίπσς οἱ οἨ]οξ Ιπιροτίαποο. ΤΠετείογο ἴπεγ 5οῖζε 
{ον ἴεπηςε]νες ἴπε Ιπ]Πα[ῖνε ἵπ τεν]Ηπσ απ Ἱεετίπο 
αἲ ἴπε ΡΗΙΙοξορΠετς ας Ῥεΐπο Ἰπο]κ]εςς απᾶ {οο[ςῃ, 
Κπονῄπς λαί ΙΕ Ώλεγ 5αεοεοά ἵπ 5Πονῖπς ἴλαί ἴ]ο 
ΡΠ]οςορῃετς αγε 5οπηςε]οςς απἀ ἀαβ ἴογ νυν] αἲ ἴ]ο 
«αΠηθ πιο αἱ5ο Ῥτονε ἴΠοπησε]νες ἴο Ῥο Ρτγιαάοπῖ απ 
εεηςίρ]ο: ὝἼετεας ἵΓ ΤΠεγ οἶνε γναγ ἴο ἴλοεπῃι, Τοςος- 
ηἰζῖης ἴΠαῖ ἴ]ε Ρμή]οςορ]ους πουν νμαῖ ἴμου «που]ά 
αηᾶ ατε Ἠὶση]γ ε5Ώππαβ]ε, αἲ ἴ]λο 5απιθ Εἶππε πο ννῖ]] 
Ρε αἀπηζίτπσ ἴΠαϊ ἴΠεγ (ποπιξε]νες ατα Ίαο]κ]οςς απιᾶ 
ο ματια. αηπᾶ Κπουν; αρςο]αῖε]ν ποπε οἳ ἴπε ἴλίπος 
Έγεο πιθη 5Ποι]ά. 

Αρσαϊπ, 1 ἴΠεγ 5εε α ππαπ τίσσεᾶά ουῖ αξ α 5α4110Υ. 
Τπεγ πουν ἴλαῖ Πε ἶς αροιῖ ἴο Ραΐ {ο 56α. απά Ἡ ἴΠεγ 
5εε 5οπΏε 9Π8 εἶςε τῖσσεςᾷ ουῖ αξ α {άΥΠΠΕΥ, ἴπογ Κπουν 
ἴλαῖ Ίε ἶ5 αροιαῖ Το επρασαε ἵπ Γατπηῖπς, ια οἳ «ογ5α 
ἴπεγ πον αἶξο ἴλαί Ίο νο ἶς οἷαὰ Ίη «ΠερΠενας 
ΡατΏ ἵς οἩἨ Πῖς νγαγ ἴο Πῖὶς «Πεερ απά γη] «ρεπά Πῖς 
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ΡΙο ΟΗΠΒΥΡΟΡΤΟΜ 

α/ ς 5 ε] Δ 

βατα καὶ περὶ ἐκεῖνα διατρίψει;' ὥστε ὑπ οὐδενὸς 
λυπούμενοι τούτων ἐῶσιν αὐτούς: ὅταν δέ τινα 
ἴδωσι τὸ σχῆμα ἔχοντα τὸ τοῦ φιλοσόφου, λογί- 
ζονται͵ ὅτι οὗτος οὔτε πρὸς τὸ πλεῖν" οὔτε πρὸς 
γεωργίαν οὔτε προβάτων ἕνεκεν οὕτως ἔσταλται, 
ἀλλ᾽ ἐπ᾽ ἀνθρώπους παρεσκεύασται, ὡς νουθετή- 
σων τε καὶ ἐξελέγξων καὶ οὐδέν τι θωπεύσων 

ῴ / ο] - .] Δ / ) / . / 

οὐδένα αὐτῶν οὐδὲ φεισόμενος οὐδενός, τοὐναντίον 
/ 

δὲ κολάσων ὡς ἂν δύνηται αὐτοὺς µάλιστα τῷ 
Δ . / ωμά α) ή / 

10 λόγῳ καὶ ἐπιδείξων οἷοί εἰσιν. οὔκουν δύνανται 

11 

ἡδέως ὁρᾶν αὐτούς, ἀλλὰ προσκρούουσι καὶ δια- 
μάχονται, ὥσπερ οὐδ' οἱ παῖδε ἡδέως ὁρᾶν 
δύνανται οὓς ἂν ἴδωσι παιδαγωγῶν σχῆμα ἔχοντας 
καὶ παρεσκευασµένους οὕτως ὡς ἐπιπλήξοντας 
αὐτοῖς καὶ οὐκ ἐπιτρέψοντας ἁμαρτάνειν οὐδὲ 
ῥᾳθυμεῖν. εἰ γάρ τοι καὶ τοῖς παισὶν ἐξῆν τῶν 
τοιούτων καταγελᾶν καὶ ὑβρίζειν, οὐδὲν ἂν πρό- 
τερον τούτου ἐποίουν. 

Οὐ µέντοι ἅπαντες ἀπὸ ταύτης τῆς διανοίας 
προσέρχονται καὶ ἐνοχλοῦσιν, ἀλλ ἔστι γένος 
ἀνθρώπων πολυπραγμονοῦν τοιαύτην πολυπραγµο- 
σύνην καὶ τρόπον. τινὰ οὐ πονηρόν' οὗτοι προσ- 
ἰασιν' οὓς ἂν ἡγῶνται φιλοσόφους ἀπὸ τῆς 
στολῆς, ὡς ἀκουσόμενοί τι παρ᾽ αὐτῶν σοφὸν 
ὃ οὐκ ἂν παρ) ἑτέρυ ἀκούσειαν, πυνθανόµενοι 
καὶ περὶ Σωκράτους ὅτι σοφός τε ἦν καὶ διελέγετο" 
τοῖς προσιοῦσι λόγους φρονίµους, καὶ περὶ Διο- 
γένους, ὅτι καὶ αὐτὸς πρὸς ἅπαντα εὐπόρει λόγου 
καὶ ἀποκρίσεως. καὶ τὰ μὲν τούτου καὶ διαµνη- 

1 διατρίψει Ἠεϊδκε: διατρίφοι. 
3 ΑΕἴογ πλεῖν Αγηϊπι ἀε]είος ἐστιν. 

ὃ ΑΡΙΕΥ προσίασιν Ποινετάεπ αάάς πρὸς. 

1841. 



ΤΗΕ, ΘΕΗΝΥΕΝΤΥ-ΗΟΟΝΡ ΡΙΡΟΟΟΠΒΡΕ, 

Ὠππο αἴτεπαίηπς ἴο ἴπεπι, απ 5ο, 5Ίπσς ἴλμεγ ατα ποῖ 
Ἱταϊεα Ὦγ απΏΥγ οἳ ἴ]οςδα, ἴΠεγ εί ἴπεπι αἶοπαος Ρα 
πηεη ἴΠεγ 5εε α ΠΠΔΠ ΙΠ ἴμε σατβ οξ ἴπε ΡΗΙΙΟ5ΟΡΗΕΣ, 
ἴπεγ τεαδοπ ἵπ Πὶς ο.δε ἰ]αί 1 ἶ5 ποῦ Του φαϊ]πο ο Το 
Γατπηίησ ος Του Γεπάίπο «Πεερ ἰλαῖ Πε ἶς ἴπις αιταγες, 
Ρα ταῖ]λογ ἴ]λαῖ ο ας σος ΠΙπαςεΙτοαςᾶγ ἴο ἆθαὶ να 
Ἠάπηαπ Ῥοεΐπσς, αἰπιίπσ Τἴο αἀπιοπῖςα ἴποπα απά ριαῖ 
ἴποαπῃ Το ἴ]ε ἴεςί απ ποῖ ἴο βαἴξῖεν οΥ ο 6ΡαΓ6 αΠΥ οηε 
οἳ ἴμεπα, Ῥαΐ, οἳ. ἴμο ΟΟΠΙΤΑΥΥ. αἰπιῖηπς Το γεργονε 

ἴπεπα ἴο ἴλμο Ῥεδί οἱ Πὶς αΡΙΠΙγ ὮΥ Ἠὶς ννονάςδ απά ἴο 
«Πον/ ννμαῖ «οτί οἩ Ῥετδοης ἴΠεγ αγαε. ΤΠΕΥ οαπποῖ, 
Επετείοτε, Ἰοο]ς προπ. ἴμο ῬΡΠίοξορῃετς υΠ απγ 

Ῥιεαδατε, Ῥιαΐ Ιπςίεαιά ἴΠεγ οἰαδα ν ἴπεπι απἀ 
Πσβί γη παπι, 115 αξ Ῥογς ἴοο οπηποῖ Ἰοο. ντ] 
Ρἰεαδατο Ἱροη αΠΥ γηοπι ἴμεγ 5οο ἵπ ἴλο σαΐςσε ος 
ἴαῖους απᾶ Ῥτεραγες ας ΙΓ εγ πιεαπῖ ἴο τερι]κε ἔπεπα 
απᾶ ποῦ ἴο αἰ]ου/ ἴπεπι ἴο 5ο αθίταγ οΥ ϱο οαχε]εςς. 
Ίπ ἰταίῃ, 1 ἴΠε Ῥογς ετε αἲ Πρετίγ ἴο πιοςυκ αἲ 

απα {ηδα]!ί 5αοἩ Ρεγδοης, ἴπετε ἶς ποϊµίπο ἴπεγ γγοι]ά 
ταῖμεν ἆο ἴπαπ ἰπαῖ. 

Ἠονενετ, ποῖ α]] Ἠανε ἰίς πιοίῖνο ἵπ οοπιίης τρ 
απά πιακίησ {Πεπηςε]νες α πμῄδαποο; ΟΠ ἴΠε οοΠΙταΥΥ, 
ἴπετα αγ Ῥεγδοης ΝΠο Ἱπάπ]σε ἴπ ἴλπὶς ἸΚῑπά οἳ 
οιτίος{ζγ απάἀ, ἵπ α γναγ. αγε ποῖ Ῥαὰ ρεγδοης εἴἴλογ. 
Έμοςα αβρτοαςἩ αΠΥ ποπ, Ῥεσαιςα οἳ ελείτ ἆγεςς, 

ΕΠ6Υ {αλα ἴο Ῥοε ΡΠΙ]οδορΠευς, εχρεοίῖπο Το Ίθαγ Έγοπα 
ἔπεπα 6οπις Εἱ{ οἱ νκάοπα νο ἴπεγ οοι]ά ποῖ πεαν 
ΕΓΟΠ1 αΠΥ οη6 εἶξε, Ῥεοσαςε ἴΠεγ Πανε Ἠεατα τορατάϊπς 

Ἀοοταῖες ἴμαῖ ο Ὕνας πο οπ]γ νΊςε Ραΐ αἱξο αοθις- 
ἴοπιεά Το 5Ρραα]ς γνοτάς οἱ νήκάοπι {ο ἴλοςαο νο αρ- 
Ρτοασμεᾶ Ἠίπι, απά αἶεο τερατάϊπσ Ώϊΐοσεπες, ἴΠαϊι 
ηε ἴοο Ὕγας νγε]] ρτονίάεᾶᾷ νΤῃ εἰαϊεππεπῖ απά αΠΦΝΕΥ 
ΟΠ 6αςἩ απά ενετγ ἱορίο. Απά ἴπε πηαςςος 5ὔ]] 

4 διελέγετο ΑΓΠΙΠΙ: διαλέγοιτο. 
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Ρίο ΟΗΠΠΥΡΟΡΤΟΝΜ 

/ ς / ΔΝ / ” ο] / 

µονεύουσιν οἱ πολλοί, τὰ μέν τινα ἴσως εἰπόντος 
αὐτοῦ, τὰ δὲ καὶ ἄλλων συνθέντων. 

19 Τῶν γε μὴν ἑπτὰ σοφῶν τὰς γνώµας ἀκούουσι 
καὶ ἐν Ἀελφοῖς ἀνατεθῆναι πρότερον, οἷον ἀπαρχάς 
τινας τῆς σοφίας τῆς ἐκείνων καὶ ἅμα τῆς τῶν 
.] / ο . / ς ”/ ο. Αα 

ἀνθρώπων ένεκεν ὠφελείας, ὡς τῶ ὄντι δὴ θεῖα 
ταῦτα καὶ σχεδόν τι τῶν χρησμῶν θειότερα οὓς 
ε / ”/ / ῴ Δ - / . ἡ Πυθία ἔχρα καθίζουσα ἐπὶ τοῦ τρίποδος, ἐμ- 
πιµπλαμένη τοῦ πνεύματος. τὸ γὰρ αὑτῷ χρησθὲν 
ἕκαστος ἀκούσας ἄπεισι, καὶ οὐκ ἀνατίθεται ταῦ- 
τα, ὥστε δὴ καὶ πᾶσιν ἀνθρώποις εἶναι γνώριµα" 

3 / / .] / - 

τὰ δὲ ἐκείνων δόγµατα κοινὰ ἀπεδείχθη τοῖς 
3 / Δ Δ / « ζ / / 

ἀφικνουμένοις παρὰ τὸν θεόν, ὡς ὁμοίως ξυμφέρον 
πᾶσιν εἰδέναι καὶ πείθεσθαι. 

». ΔΝ 4 Ν ΔΝ ”/’ ”/ - 8 

18 Εἰσὶ δὲ οἳ καὶ τὸν Αἴσωπον οἴονται τοιοῦτόν 
τινα γενέσθαι, σοφὸν μὲν καὶ φρόνιμον, αἱμύλον 

Δ ”/ ΔΝ - / κ. λ 4 .] Δ 

δὲ ἄλλως καὶ ξυνθεῖναι λόγους ἱκανὸν οἵων αὐτοὶ 
ἥδιστ᾽ ἂν ἀκούοιε. καὶ τυχὸν οὐ' παντάπασι 
ψευδῆ οἴονται καὶ τῶ ὄντι Αἴσωπος τοῦτον τὸν 
τρόπον ἐπειρᾶτο νουθετεῖν τοὺς ἀνθρώπους καὶ 
ἐπιδεικνύναι αὐτοῖς ἄττα ἁμαρτάνουσιν, ὡς ἂν 
μάλιστα ἠνείχοντο αὐτόν, ἡδόμενοι ἐπὶ τῷ γελοίῳ 
καὶ τοῖς µύθοις: ὥσπερ τὰ παιδία Ταῖς τίτθαις 
μυθολογουµέναις προσέχουσί τε καὶ ἥδονται. ἀπὸ 
δὴ τῆς τοιαύτης δόξης, ὡς καὶ παρ᾽ ἡμῶν ἀκουσό- 

1 οὐ αἀάεὰ Ὦ} Βε]άεῃ. 3 καὶ Ατηϊπι: εἰ ο ἡ οἵ ἡ. 

1 ΟΕ. Ῥ]αϊο, Βγοίαφογας 949 τ--ᾱ48 Ἡ., ν/ΠΙΟΠ Ὠ]ο 5εΕΠΙ5 ἴο 
Ἰανο ἵπ παπά, απἀ Ῥαιδαπίας 10. 94. 1. Ἐπε οπ]γ δαγίηρς 
ΕΧΡΤΕΡΡΙΥ εἰαίθᾷ ο Ίπανο Ῥεοι ἱησο]ρεά αἲ Ώε]ρΠ! ατα ἴλε πιοδί 
{απιοιΙ5 οἳ α]]---κκον ΤΗΥΞΕΙΕ απᾶ ΝοΤΗΙΝΑ ΙΝ ἘΧΟΕΡΡ. 

5 Αεδορ ας {γε(ιεπί]γ αβεοσο]αϊεᾶ νι πε Ῥεγεῃ Ῥαρες. 
Έ]ε Ποπιε]γ νν]δάοπη ο Πῖ5 Ῥεαδί {αθ]ες αρρεα]εὰ 5ἵγοηΡΙΥ ἴο 
Ώπο (πτθεκς. Ατίδίορμαπες ἆτεν προῃ ἴπεπι ἔτοπι ἴπιε ἴο 
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ΤΗΕ ΘΕΥΕΝΤΥ-ΘΕΟΟΝΡ ΡΙΡΟΟΌΒΡΗ 

ΥΕΠΠΕΙΗΡΕΥ ἴλε ςαγίησς οῇ Ώϊορεπες, 5οππε οἳ νΏῖοἩ 
ηε πιαγ Ἠανο 5Ρροκει Ππηςε]{Ε, ἴΠοισΏ 5οπιε ἴοο Ίγετε 
εοπιροςεά ὮΥ οἴμετς. 

Ιπάεες, ας {οχ ἴ]λε πιαχίπις οξ ἴπε Ῥεγεῃ Ῥασ65, ἴΠεγ 
Ἠθαν ἴμαῖ ἴμεςε Ὕνεγο ενεπ Ιπςδοτῖρεά ας ἀεαάιοαίίοης 
αἲ Ὠε]ΙρΗί ἵῃπ ἀαγς ϱοπο ϐΥ, Ετειη]ῖς, ας 1 ννετο, 
οἳ ἴπε πςάοπι οἱ ἴλοδο Πιεη απά αἲ ἴῆποα 5απιο πια 
Ἱπιεπάεᾶ {οΥ ἴπο οαἀἰΠοαϊίίοηπ οἱ πιαπκίπᾶ, ἴπα Ιάεα 
Ρεῖπο ἴ]λαί ἴΠεςε πιαχίης Ίγεγο ἰτα]γ ἀῑνίπε, απ 
1 τηαγ 5αΥ 5ο, ενεΏ Ἠππογε ἀῑνίπε ἴπλαπ ἴμε τεδροηςες 
πιο ἴμε ΕΒγἰΠίαπ ρτίεςίεςς ν/ας πνοπῖ ἴο οἶνο αν 
«Πε δαΐ προπ εν ἱτροά απά Π]]εά Πεγςε]Ε η ἴλε 
Ῥγεαίῃ ος ἴΠε σοᾷ. Ἐον ἴ]ο ταδροηςε ΥΥμΙε] ἶς πιαάε 
ἴο εασ]ῃ {ον Ππηςε]{ Τε Πςίεπς ἴο απᾶ ἴπεπ σοες Ες 
αγ, απά 5ιοἩ τεδροηδες ατγε ποῖ ἀεάίσαίεά απά 
ΤΠετεΡγ πηαάε Κπονπ Το αἲ] πιαπ]ίπά ἴοος Ραΐ ἴλμε 
ππαχίπης οἳ ἴ]ο Ῥενεῃ ῷασες Ἠανοε ῬοεἨμ αρροϊπῖοά 
{ου ἴλε «ΟΠΙΠΙΟΠ δε ΟΡ αἲ] νο νὶςῖς ἴπε σοᾷ, ας Ρεΐπς 
ΡτοβίαΡ]ε {ου αἲ] α]κε ἴο Κπουγ απά ἴο οὔογ. - 

Απά λετε ἆγα ἴλοςε νο ἐλίπ]ς ἔμαῖ Άοςορ ἴοο 
Ύγας ποππεγ/λαῖ Ἠ]κε λα Ἀεγεῃ βαρες, ἴλαί νπί]ε Ίε 
Ὕγας νε απ 5εηςῖρ]ε, γεῖ Ίο γγας ογαξίγ ἴοο απά 
οἶενετ αἲ οοπιροδίηπσ ἴα]ος 5ποἩ ας ἴπεγ ἴΠετηδε]νες 
πγοι]ά πηοδὲ εΠ]ΟοΥγ ἴο Ἠεαγ. Απα Ῥο5βίβΙγ ἴλεγ ατε 
ποῦ ΥΠΟΙΥ πηϊςίακεπ ἵπ ἴλείν 5αρροδίήοης απά ἴπ 
τεαΠῖγ Αεςορ αῑά ἵπ Πὶς Ὕναγ ἴἵἨγ ἴο αἀπιοπῖςῃα πηαη- 
Κῑπά απά 5Ίον ἴπεπι υηεγείπ ἴΠεγ Ἴνεταο ἵπ 61ΟΥ. 
ΡεΠενίπσ ἴΠαί ἴπεγ νγοι]ά Ῥε πιοςί ἴο]εταπί τουνατά 
Ἠϊπι Ἡ ἴλεγ Ὕνοτο απηα5εά Ὦ} Πῖς Ἠππιοις απά Ἠὶς 
ἴα]ες--]αςί ας ομ]]άτεῃ, νετ ἐλοῖν πιγςες Τε] ἔ]οπα 
εἴοτῖος, ποῖ οπ]γ Ῥαγ αἰἴοπίίοη ἴο ἴπεπι Ρας ατα 
αππιαςδεᾶ ας Ὑγε]]. Ας ἴπε τοδι]έ, ἴμεπ, οἱ ἰΠῖς Ῥε]οξ, 

Ὠππε. ΌΤΠε εατ]εςὶ ποννπ εχαππρ]ε οἱ ἰΠῖς ἵγρε οἱ {αβ]ε 15 
Ἠες]οᾶ)5 Ἠανν]ς απᾶ ΝΙρηπρα]ε, Ἠογᾗς απ Βαν» 902-919. 

18Τ 
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ΡΙιο 6ΟΗΠΒΥΡΒΟΞΤΟΝΜ 

µενοί τι τοιοῦτον οἷον Λἴσωπος ἔλεγεν ἢ ὁποῖον 
το / - 3 Σωκράτης ἢ ὁποῖα Διογένης, προσίασι καὶ ἐν- 

ωὰ Δ ” / 3 / αἱ ἊἎ ” οχλοῦσι καὶ οὐ δύνανται ἀπέχεσθαι ὃν ἂν ἴδωσιν 
/ Αα αν / 

ἐν τούτῳ τῶ σχήµατι, οὐ μᾶλλον ἢ τὰ ὄρνεα 
ἐπειδὰν ἴδωσι γλαῦκα. 

5 8 α 
ΕΦ᾽ ᾧ καὶ ξυνετίθει λόγον Αἴσωπος τοιοῦτον, 

ς Δ ”/ - Ἀ Δ - Ν 2 - ὡς τὰ ὄρνεα ξυνῆλθε πρὸς τὴν γλαῦκα καὶ ἐδεῖτο 
τῆς μὲν ἀπὸ τῶν οἰκοδομημάτων σκέπης' ἄπαν- 
/ Δ Δ Ν / Ν / σα 

ίστασθαι, πρὸς δὲ τὰ δένδρα τὴν καλιάν, ὥσπερ 

καὶ αὐτά, καὶ τοὺς τούτων µεταπήγνυσθαι κλῶνας, 
5 ας κ 9 ” 5 / λ Ἡ Ν 
ἀφ᾽ ὧν καὶ ἄδειν ἔστιν εὐσημότερον: καὶ δὴ καὶ 

ι - . /» ος ο / η λ Ν 
πρὸς δρῦν ἄρτι τότ᾽ ἤδη" φυοµένην, ἐπειδὰν πρὸς 
ὥραν ἀφίκηται, ἑτοίμως ἔχειν ἰζάνειν. καὶ τῆς 
χλοερᾶς κόμης ἀπόνασθαι. ἀλλ οὖν τήν γε 
γλαῦκα μὴ τοῦτο τοῖς ὀρνέοις ποιεῖν παραινεῖν 

μηδὲ φυτοῦ βλάστη ἐφήδεσθαι ἰξὸν πεφυκότος 
φέρειν, πτηνοῖς ὄλεθρον. τὰ δὲ µήτε τῆς ἕυμ- 
βουλῆς ἀπεδέχετοὶ τὴν γλαῦκα, τοὐναντίον δὲ 
” Ξ. ο / » ν απ. Ὁ ο 
ἔχαιρε τῇ δρυϊ φυοµένῃ, ἐπειδὴ δὲ ἱκανὴ ἡν, 
καθίσαντα ἐπ᾽ αὐτὴν ᾖδεν. γενοµένου δὲ τοῦ 
” - 4 / ”/ « Δ - .] θ / 1λ / 

ἰξοῦ ῥᾳδίως ἤδη ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων ἁλισκόμενα 
ο .) α) - 

µετενόουν καὶ τὴν γλαῦκα ἐθαύμαζον ἐπὶ τῇ 
Αα. - / -- 

ξυμβουλῃ. καὶ νῦν ἔτι οὕτως ἔχουσιν, ὡς δεινῆς 
- - 

καὶ σοφῆς οὔσης αὐτῆς, καὶ διὰ τοῦτο ἐθέλουσι 
/ 

πλησιάζειν, ἡγούμενα ἀγαθόν τι ἀπολαύειν τῆς 
ἷό ” 

ξυνουσίας' ἔπειτα, οἶμαι, προσίασι µάτην ἐπὶ 
- - / / 

κακῶ. ἡ μὲν γὰρ ἀρχαία γλαὺξ τῷ ὄντι φρονίµη 

1 σκέπης Πεϊδικα: ὀπῆς. 
Σ ἄρτι τότ᾽ ἤδη Ρο5!, ταυτηνὶ ἄρτι Πεϊδ]κε: ἄρτι ταυτηνὶ. 
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ΤΗΕ ΘΗΝΥΕΝΤΥ-ΣΦΕΟΟΝΡΟ ΡΙΡΟΟΟΒΡΕ, 

ἰλαῖ ἴἩεγ ατε σοΐπο ἴο Ίοαν ΕΓΟΠΙ τ15 ἴοο 5οΠ1ο 5ΙΟἨ 
ςαγίηο α5 Λος5ορ τι5εᾷ {ο α{ζεν,οἵ βοογαΐες.ος Ὠοσσπος. 
ἴΠεγ ἀταν ηθΘαΥ απ ΑΠΠΟΥ απά οαπποῖ Ίεανε ἵπ Ῥεαος 
ΥΥΠΟΠΙΘΥΕΥ ἴ]εγ πηαΥ 5εε ἴπ ἴΠῖς οο5ἴαππς, αΠΥ λογο 
ἴλαπ ἴμο Ρίνάς οαπ νηεπ ἴΠεγ 56ο αἩ ουν]. 

Ίπάεεᾶ, ἰΠῖς ἶς ν/πγ Λεςορ οοπιροςεά α {αβ]ε νγίο] 
Ι νν] τε]αίε. ΤΠε Ρίντᾶς οαππε ἴοσαίμον ἴο οα]] προῃ 

ἴπε ουν], απ ἴλεγ Ῥεσσοά εν το υπ Πάνανν ἔτοπα ἴῃΠε 
«Ἠοθ]ίεν αΠοτάεᾶ ὮΥ ἴ]ιο Ἠππιαν Παρίζαοπς απᾶ ἴο 
ἴγαης{εν Ἠεγ περί ἴο ἴῃο ἴτεες, ]α5ί Ἰ]κο Ἰλοπηδο]νος, 
απ ἴο πεί Ῥταποβος, '' νπεποο, ἴπεγ ἀθο]αναοά., 

αἱ ἶς αοἴπα]]γ ροςςίρ]ε ἴο εἶπο α οἶεατεγ ποῖο.. Απά 
η Γαοἳ, ας ἴπε {αβΙε Ίας 1ὲ, ἴπογ 5ῖοοά τεαγ ἴο 5αἰῖ]ο 
αροη αΏ οα]ς, νηίο]ι ἵνας ἴπεπ ]αςί εἰατίπο Το οΥουν, 
ἃ5 5οοἩ ας 1 Πποι]ά τεας] Ττς Ῥτίπιε, απ ἴο 6Π]ΟΥ 1ῖς 
στεεη {οῇασε. Ἠονψενοεν, ἴπε 5ἴογγ οοπΏπιςς, ἴλμα 
ου] αἀνίςεαᾶ ἴ]οε Ῥϊτάς ποῖ ἴο ἆο ἰΠῖς απἆ ποῖ ἴο οχι] 
η ἴῃΠε «Ποοί οἱ α Ρ]απὶί νηοςο παϊατε 1{ ἶς ἴο Ῥοαγ 
πηϊςί]οίος, α Ῥαπθ ἴο Γεααίμετεά {ο]ς. Βιΐ ἴμο Ῥίνας 
ποῦ οηΙγ αῑά πο αρρ]αιά ιο ον] {ος Ίεν αἀνῖσος, Ραἳ, 
απο ἴῃοα τενοεγςο, ἴμογ ἴοο]ς ἀα]σ]ί ἵπ ἴπο οα]ς ας Τζ 
σγενν, απᾶ νΊεΠ 1ξ ννας ος Ῥτορεχ 5ἱσε ἴΠεγ αἰσ]ίοά οἵ 
Π απἆ δαηςσ. Βαΐῖ Ῥοσααςε ἴ]μο παϊς{]εἴος ]αὰ οΥΟΥΥΠ ΟΠ 

Ἡ, ΤΠεγ ποὺ’ Ίγετο θαςῖ]γ οαρίιτεά Ὦγ ἴπο ππεη αι 
γερεπίεᾶ οῇ ἰλεῖν οοπαιιοῖ απά αἀπαίγοα ἴπε ουν]. {ου 
Πεν αἀνίοε. Απά ενεπ ἴο ἰλίς ἆαγ ἴμεγ {εε] ἴΠῖς νναγ 
αροαῖ εν, ΡεΠενίπο Ἠου ἴο Ῥε 5γεννά απ γίδα, απιἆ 
ου {Πίς αοοοιπῖ ἴμογ νΊςῃ ἴο σεῖ ηθαν Ἰεν, ΡεΠονίτπσ 
Ὠλαῖ αγ ατα ἀετῖνίησ 5οπιθ Ρεπεβί Έτοπι αβθοσϊαἴΙοι 
νητὮ Παν: Ῥαί 1Ε Βνουν 4ο, ἴπεγ νι] αρρτοασςἨ Που, 

ΙΓ {απογ. αἲ] ἵπ ναῖπ απ ἴο ἠ]ιοίγ οο5ξ. Έον ἴποαρ ἴλπαῖ 

ὃ ἀπεδέχετο Ἠεϊδικε: ἀποδέχεσθαι. 
3 ἐπειδὴ δὲ] ἐπειδή τε Επιρετίις. 

ὅ ἐθαύμαζον ο 1ο Ῥτίποερς: ἐθαύμαζεν. 
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16 

ΡΙΟ ΟΗΠΗΒΥΟΡΤΟΝΜ 

τε ἦν καὶ ξυμβουλεύειν͵ ἐδύνατο, αἱ δὲ νῦν µόνον 
τὰ πτερὰ ἔχουσιν ἐκείνης καὶ τοὺς ὀφθαλμοὺς 
καὶ τὸ ῥάμφος, τὰ δὲ ἄλλα ἀφρονέστεραί εἰσι 

- »/ » / ε] - . Δ ς ον / 

τῶν ἄλλων ὀρνέων. οὐκοῦν οὐδὲ ἑαυτὰς δύνανται 
α λ ϱ) - .) Δ Ἂ Δ - » / οὐδὲν ὠφελεῖν' οὐ γὰρ ἂν παρὰ τοῖς ὀρνιθοθήραις 

ἐτρέφοντο δεδεµέναι καὶ δουλεύουσαι." 
Καὶ ἡμῶν ἕκαστος τὴν μὲν στολὴν ἔχει τὴν 

Σωκράτους καὶ Διογένους, τὸ δὲ φρονεῖν πολλοῦ 
δέοµεν ὅμοιοι εἶναι τοῖς ἀνδράσιν ἐκείνοις ἢ ζῆν 
ὁμοίως αὐτοῖς ἢ λόγους τοιούτους διαλέγεσθαι. 

/ σολ / 3λ ; ϱ ε 
τοιγάρτοι οὐδὲν ἄλλο ἢ βλεπόμενοι ὥσπερ αἱ 
γλαῦκες ὄχλον πολὺν ξυνάγοµεν τῷ ὄντι ὀρνέων, 
αὐτοί τε ὄντες ἠλίθιοι καὶ ὑφ᾽ ἑτέρων τοιούτων 
ἐνοχλούμενοι. 

1 δουλεύουσαι] παλεύουσαι ΗΠετνγετᾷεῃ. 
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ΤΗΕ ΘΗΕΗΥΕΝΤΥ-ΡΕΟΟΝΟ ΡΙΡΘΟΟΙ ΒΡΕ, 

ον] οἱ οἰάεπ ἆαγς νας τοα]]γ νο απ αΡ]ε {ο οἶνε 
αἀνίσε, ἴποςε οἱ ἴο-άαγ ππετε]γ Ἰανε εν {εαϊμετς, 

εγες. απά Ῥεα]κ, Ραΐ ἴπ αἰ] εἶξο ἴ]ογ αγο ΊΠΟΓΥΕ ΓΟΟ]ἱ5Η 

ἴπαπ ἴῃε οἴπεν Ρίνᾶς. ΤΠεγείοτε ἴΠεγ «απποῖ Ῥεπεβί. 

ενεπ ἴπεπισε]νος: {ον οἴπευννίςε ἴλεγ υγοι]ά ποῖ Ῥε 
κερί αἲ ἴλπε Ριτά-οαϊοπετ΄ς, οασεᾷ απ ἴπ εεγνἰιαο.1 

. α5ί 5ο, ἴΠοιρῃ εαςἩ οἳ τας Ίας ἴ]ο σατρ ο{ Βοογαῖες 

απά Ώϊοσεηες, ἵπ Ιπ{ε]]εοί νε ατα {αχ τοπα Ῥοεΐπο Ἰ]κα 

Έλοςο Ταπιοις ππεῃ, ο τοπ Ηνίης αξ ἴπογ ἀῑά, οὐ 

{τοπ αἰτεγίηςσ 5ο ποΡ]ε ἐποιρηῖς. ΤΠογείοτε, {ο πο 

οἴπεχ τααςοη ἴπαπ Ῥεοααδε οΓοιχ Ρογεοπα] αρροαταποο, 
να, κε ἴΠε ον/ς. οο]]εοί α ογεαῖ οοπΙραπγ οἱ ἴ]οςε 
νο ἵπ γα ατε Ρίτας, Ρεΐπο {οο]ς οιγςε]νες Ῥερίάες 

Ρεΐπς αηπΟΥΕᾷ Ὦγ οἴμονς οΕ ῆες ΓΟΙ]Υ. 

1 Ώ]ϊο επΙρ]ογς ἰΠῖς {αῦιε οἳ Λοεςορ’5 αἶδο ἵπ ΟΥ. 19. 6-8. 
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ΤΗΕ ΡΕΝΕΝΤΥ-ΤΗΙΚΟ ΡΙΡΟΟ ΕΡΕ: 
ΘΝ ΟΣΕ 

Απππήποσαμ {ἐΠῖς Ὠϊδοσιιδε Ρεσῖηπς νηἴΠ πο ἔοτπια] αἀάτεςς, 
Τξ Ῥτεδεηῖς ἴπε αρρεαταποε οἳ α είίεν, {ον ἵη ἴπε Ώπα] Ῥατα- 
Ρταρῃ ἰΠε αιἰῃοντ αρΡρ]1ες Πὶ5 τεπιατ]ς5 ἰο 50Π1ε οπο Ιπαϊν]άπα], 
ν/ηοδε Ώηαππε, πη{οτίιπαϊε]γ. 5 ποῖ ρῖνεῃπ. ΟετίαϊΠ]γ. 16 ννε 
νετε ἴο α8διΙΠΠε ἰμαῖ ννε Πας Ὠεέοτο 115 απ οτα] οοπιπιπΙσα{1οῃ. 
πε 5Ποι]ὰ εχρεοῖ ἴο Ἠπα Ππον; απᾶ ἴΠεη 5ΟΠΙε αρρεα] ἴο 
ἴπε Ηδίοεπετ απἀ απ οοραδίοπα] Τ65ροΠ56, Ἠονγενετ Ὀγίιεβξ απὰ 
Ῥετβαποίοτγ. 

Ὦϊο αρροατς ἴο Ῥε πΙΙπρ ἴο 6οπιο ασαιαἰηίαηςσε, Ῥο5δ1βΙγ 
α {ΟΤΠΠεΓ Ῥαρ]]. ν/Ώο 5εοπὶς ἴο Ῥε οοπδΙἀετίπρ αεοερίαηοε οξ 
5ΟΊΠΕ ταςδροηςΙΡΙ]Η{γ. ἴπε παϊΐπτε οἳ πγπίσ 1 ἶδ 1ά]ε ἴο οοη- 
Ἰοοίατε. ΑΙ Ῥαϊ να πα] ρατασγαρι ἶ5 ἀενοῖεὰ ο απ 
οχροςΙῖοπ οἳ ἴπε ἀἰδοοπιβοτίς απ ογεηπ ἆαηρετς αἴεπααπί 
Ἡροη 516Π α ἀεοϊδίοπ. Ας Ποττίρ]ε εχατηρ]ες οΓ {με Ἱπσταβίαᾶε 
οΕ Ροϊ] 5ἰαῖε απα Ρρτϊναϊε οἴῆσεη Το ραδςες ἵπ τεν]εύνγ 5οπιε οξ 
ἴπα πιοδὶί ποίαβ]ε Ῥεγδοπαρες ο πιγίῃ απ Ἠἱδίοτγ., Ῥεδίάες 
οα]Ηπρ αἴτεπί]οη ἴο ἴ]ο ΠΙάΠΥ ΠαΠΠε]εςς Ῥετδοπς ΥΠΟ Ίγετε 
τερα]α {ον ἰπεῖγ 5εγνῖσοος α5 ϱιατάῖαπς ο ἰτηδίεες ὮΥ τερτοας] 
ΟΥ ενεπ Ὦν Ῥτοδεσομίίοη Ἰπ ἴπο οουτῖ. Να Ἰπίετ πα ε 
ψ'οι]ᾶ Πανε Πὶς αποπγπιοις ασαιαϊἰπίαπσοε τεπιαίῃ πα ἴο 
ΡΗΙΙΟ5ΟΡΗΥ. 
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πθ. ΠΕΡΙ ΠΙΣΤΕΩΣ 

Ἶρά γε τὸ πιστεύεσθαι τοῖς πιστευοµένοις 
- Ὡὶ - Δ α ἀγαθόν ἐστι καὶ τοιοῦτον οἷον τὸ πλουτεῖν καὶ τὸ 

- - Ν 

ὑγιαίνειν καὶ τὸ τιμᾶσθαι τοῖς τιµωμµένοις καὶ 
- ιν / ΔΝ 

ὑγιαίνουσι καὶ πλουτοῦσιν, αὐτοῖς ἐκείνοις τινὰ 
/ »Η/ / Ν Ὡ ” / φέρον ὠφέλειαν; λέγω δὲ οἷον εἴ τις δηµοσίᾳ 

- - Ν [4 

τύχοι πιστευόµενος ὑπὸ τῆς αὑτοῦ' πόλεως ἢ ἑτέρας 
ν 9 / Ἀ / / ” Ν 

στρατιὰν' ἢ χρήματα ἢ τείχη, καθάπερ ἤδη πολλοὶ 

τὰ τοιαῦτα ἐπετράπησαν, οἱ δὲ καὶ αὐτὰς τὰς 
- ] 

πόλεις μετὰ παίδων καὶ γυναικῶν εἰρήνης τε 
κ οφ 

οὔσης καὶ πολέμου καταλαβόντος ἐνίοτε' καὶ νὴ 
2, / 

Δία εἴ τις ὑπ' ἀνδρὸ βασιλέως ἢ τυράννου 

πιστεύοιτο χρυσίον ἢ ἀργύριον ἢ ναῦς ἢ ὅπλα ἢ 
ια 

ἀκρόπολιν ἢ ξύμπασαν τὴν ἀρχήν, ὥσπερ Λεπτίνης 
Δ ΔΝ - .) - / αν μὲν παρὰ τοῦ ἀδελφοῦ πολλάκις Συρακούσας 

/ / νλ Δ - / 

παρέλαβε, Φίλιστος δὲ παρὰ τοῦ νεωτέρου Διονυ- 
/ / Δ Δ / Ν - / σίου, μάγοι δὲ παρὰ Καμβύσου τὰ Περσῶν βασί- 

λεια, ὅτε εἰς Αἴγυπτον ἐστρατεύετο, παρὰ δὲ 

1 αὑτοῦ ΕΠΠΡΕΓΙΗ5: αὐτοῦ. 
3 στρατιὰν ΕΗΠΙΡΟΕΤΙΗ5: στρατείαν. 

ὃ ὑπ Επιροετίας: ἀπ. 

1 Πιοηγδίις ἴπε Ε]άοτ, νο Ῥαπίδμεα Τιερίῖπες {οΥ ΠΙαΤΤΥ- 
Ίπρ π(ποιιί Πὶς οοηδεηῖ, Ῥιαΐ Ιαΐεν τεσα]]οὰ Ἠϊπι. 

3 ΡΠΙΗΙδίαις πα Ῥοῖμ ε5ο]άΙετ-ροΠξίοῖαπ απά ἨΠΗϊδίοτίαη. 
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ΤΗΕ ΘΕΝΕΝΤΥ-ΓΗΙΕΚΗΡ ΡΙΡΟΟ ΕΡΕ: 

ΘΝύΕ ΚΟΡΗ: 

Ώο γοι τεα]]γ ππεαπ ἴο 5αγ ἴπαί Ῥοΐπο ἰγαδίεα ἴ5 
α σοοᾷ ἐπίπο {ος ἴλοςο νο ατε ἴγαδίεά απά οοπηΡαΥ- 
αΡ]ε ἴο Ρεΐπσ νγεα]{1γ οἵ ΠεαΠγ οἱ Ποποιγοᾶ Γοτ ἴλοςα 
Πο ατα Ποποιτεά οἵ Πεα]ίΠγ οΥ νγεα]ίγ. Ρεσαιιςε 1ξ 
Ῥτίησς Το ἴποδε Ῥεχδοπς ἴποεπιςε]νος 5οπιο Ῥεπεβῖ 2 
ΓΙ πιοαἩ, {ΟΥ Ἰηδίαπος, ἵΕ α Ῥεχδοη 5Ποι]ά «ἶαποο Το 
Ρε ἰπιςίεά ἵπ απ οβ]οῖα] οαραοΙῖγ, ΡΥ Ἠὶς ον η δἰαῖα 
ΟΥ ΒΥ αποίΒες, νητῃ απ αΓΠΙΥ ΟΥ ΠΙΟΠΘΥ ο Γογβοα ος, 
Παςί ας ἵπ ἴΠε ραδῖ ΠΙαΠΥ Ἠανο Ὠαά 5ος ΓΠίπσς επ- 
αδίεά ἴο ἴπεπι, απᾶ Ιπ 5ΟΠΙΘ ΙἸηδίαπσοςς ενοη ἴῃοα 
οἶίες {Πεπιδε]νος. ΝΟΠΙΕΠ απά ομΙ]άτεπ απᾶ αἰ]. ποῦ 
οπΙγ ἴπ πες οἳ ρεασο. Ραΐ αἰξο «οπιοίπηθς Ὑπεη 1π 
ἴπε στρ ο Ὕνατ. Απά, Ργ Ηαανεῃ. 1 α Ῥεγδοη Ίγεγα 
το Ρε ἴταςίεᾶ Ὦγ α Κίπο ου α ἵγταπί νΙΠ σο]ά οΥ 5ἴ]νευ 
ΟΥ 5Πἱρ5 ΟΥ α’Πης ΟΥ α οἴίαςε] οὐ ἴ]λο 5«αργεπιθ οοπηππαπά 
----οτ εχατηρ]ε, Γερίϊπες οξἵεπ γεσαεῖνεὰ οοππιαπά οἳ 
Όγτασαςε Έοπα Ἠὶς Ῥτοίμογ, απά ΡΠΗςίας τεοθῖνες 1τ 
Ίτοπα Πε γοιησεν Εἱοηγςίας.” απᾶ ἴλμα {ασ τεοεῖνεά 
άτοπι (0απιῤγςσες οἨατσε οἳ Πὶς Ῥαϊαςε ἵπ Ῥετεία αἲ 
ἴμε Έππο γηεη ο Ἶνας οαπιραϊσηίπσ ασαἰηςί Πσυρί.ὁ 

Ἐχ]]εᾶ Ὦν Πἱοηγρίις ἴπε Ε]άετ αἰοπς η Τερίῖπες, Ὦε να 
τεσα]]εᾷ 5ἰχίεεηπ γεατς Ἰαΐετ οη ἴ]α αοσθςδῖοη οἱ Τοηπγςίς 11. 
Ῥιΐἱ Απα]]ν Ρε]] Ὦν Πῖς οὗ Παπᾶ Ὕνπεῃ ἀε[εαῖοά ἵπ ἴ]ε αξεπιρί 
ἴο 5αγε Πῖ5 πιαςῖεγ΄5 Ῥοΐγεῦ. 

8 Όπε οἳ ἴπε πιοςδὶ ἔαπιοις ἴα]ες ἵπ Ἠετοαοίιας (8. 61-30). 
ΤΈΠε Μαρῖ ραῖᾶ υνῃ ἰΠεῖγ Ίνες ἔογ ἴπεῖγ οοπδΡρΙταογ. 
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ΡΙΟ ΟΗΒΥΞΡΟΡΤΟΜ 

/ 1) 

Δαρείου Μιθράνης τὴν Σάρδεων ἀκρόπολι, Ἱερ- 
- Δ Δ Ε) / Ν ε) / 

σαῖος δὲ παρὰ ᾿Αντιγόνου τὸν ᾿Ακροκόριθον, 
Δ Δ / / εν) ΔΝ 3 .) / 

πολὺ δὲ τούτων πρότερον ᾿Ατρεὺς παρ Ἠὐρυσθέως 
9. ι, . νὰ α) ο τ] / . / τὸ "Αργος ὅτε Εὐρυσθεὺς ἐπ᾽ ᾿Αθήνας ἐστρατεύετο 

οὐκ ἐκδιδόντων ᾿ Αθηναίων τοὺς ᾿Ἡρακλέους παῖδας: 
[4 ΔΝ [1 . - ο φ 6 / .) Δ / 

ὁ δὲ υἱὸς αὐτοῦ ὁ ᾿Αγαμέμνων, ἠἡνίκα ἐπὶ Τροίαν 
-- / - 

ἔπλει, μουσικῶ ἀνδρὶ ἐπίστευσε τὴν γυναῖκα καὶ 
- Ν 

τὴν οἰκίαν-- τούτους ἅπαντας φῶμεν τοὺς πιστευο- 

µένους ἀγαθόν τι ἀπολαύειν καὶ αὐτοὺς τῆς 
πίστεως; 

Καὶ αὖ τοὺς ὑπὸ τῶν ἰδιωτῶν πιστευοµένους 
3’ - / 

ἢ γυναῖκας ἢ παῖδας ἢ τὴν οὐσίαν, καθάπερ, οἶμαι, 
/ 

πολλοὶ ἐπιτρόπους καὶ κηδεμόνας καταλείπουσιν, 

οἱ μὲν ἀποδημοῦντες, οἱ δὲ ἀποθνήῄσκοντες, οἱ 
/ 

δὲ παρακαταθήκας διδόασιν ἄνευ μαρτύρων, οὐ 
/ Ν 9 - ”/ Ν ο] / 

δεδιότε μὴ ἀφαιρεθῶσιν, ἔνιοι δὲ τῶν νόμων 
ο. ΄ 

ἀπαγορευόντων μὴ καταλιπεῖν κληρονόμους οὓς 
” Δ 1λ ε / λ / ) λά 

αὐτοὶ βούλονται, ἑτέρους καταλείπουσιν, ἐντειλά- 

µενοι τὰ χρήματα ἀποδοῦναι τοῖς αὑτῶν' ἐπι- 
τηδείοις---τούτοις δὴ πᾶσι λυσιτελεῖν φῶμεν τὸ 

κ Δ / ᾽ τὴ 
πρᾶγμα καὶ τὴν δόξαν, ἣν ἔχοντες περὶ αὐτῶν 

ο [4 Ν / ) / 

ἐπιτρέπουσιν αὐτοῖς οἱ τὰ σφέτερα ἐπιτρέποντες, 

1 αὐτῶν ΕΠΙΡΕΤΙΗΡ: αὐτῶν. 

1. οαΐταρ ππἆετ Ὠατίας ΤΙ. ΜΗ Ἠηταπες δµγγεπάετεά ατά]ς 
ἴο Αἰεχαπάςγ ἴπε (Οτεαῖ, Ὢ]ο Ἰαΐετ ριαῖ Ἠίπι ἵπ «πατσο ο8 
Αγπιοπία: οἱ. Γοᾶοστας 17. 91. 7 απά 17. 64. 6. 

5 Α ἀἰδηπρι]ςσποὰα Ῥιαρί] οἳ Ζεπο, ἴ]α 9ἱοῖς ῬΠΙΙο5οΡΠεΓ. 
Απιροπις (οπαία» Ῥαῖ Πίπι ἵπ Παγσο ο ΑοτοσοτΙπίῃ, 
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ΤΗΕ ΘΕΝΥΝΕΝΤΥ-ΤΗΙΕΡ) ΡΙΡΟΟΙ ΒΡΕ, 

απά ἈΠμταπες1 γεοεῖναά ἔτοπι ΤΏατίαις ἴμο οἴαςε] 
ος Φαγαϊς, απ Ῥογσασιις 2 τεοεῖνοὰ ΑογοοογΙπῖΏ ΕΟΠΙ 
Απσοηας, απ, πάς εαγ]ε ἴπαπ ἴΠεςο, Αίτεις 
γεσεῖνεᾷ Άχσος ἔοπα Επτγσίμεις, Ὕῆπεν Γανγδίπεις 
Ὑας οαπηραϊσηίησ ασαϊἰηςι Αίμεις {ον ταβιςίηπσ ἴο 
καγγεπάεν ἴπαο οπί]άτεπ οἳ Ἠετασ]ες. απ, Εατίπεχ- 
ΏΙΟΥΕ. ἴλο 5οπ οἱ Αἰτεις, ΑσάΠΙΕΠΙΠΟΠ, ΝΊεπ 5εἴίης 
ςα1] {ον Ίπογ. επίγαςίεᾶ ἴο α πιαςίοίαη Ες νήξε απἀ 
Πὶ5 Ἠοιιςε {---«Πα]] ννο δαν ἰΠαῖ αἲ] ἴλοςο ΥΠΟ Ίνογα 
αξίες ἴπεπιςε]νος ἀθτὶνοςά 5οπιε σοοᾷ ἔγοπη Τε ἐταςί ὁ 

Ασαΐῃ, ΠΟΥ’ αβοιῖ ἴλοςε νο ατα επἰταςίεά Ὦ}γ ππεῃ 
ἵη Ῥτίναίε σἰαοτ να εἴἴπεν ψίνες οἵ ομϊ]άτεπ οἵ 
εδἰαίε Του Ιηςίαπος, ΠΙαΠΥ., 1 ΓαΠΟΥ, Ίοανε Ῥομίπα 
ἴπετα σιιαγάίαης απἀ Ρτοίεςῖους, 5οππε νηεπ οοἵπο ΟΠ 
α ΙοάΥΠεγ απά οἴμοις ποπ ἁγίπςς απᾶ 5οπιε Ῥ]αςα 
ἀεροςῖῖς {π ἴταςί νηποιῖ ἴμο Ῥγοδεπος οΓ νίηθςςες, 
Ἠανίησ πο εαν οϐ Ῥεΐπο ἀε[ίαιάεά: απά 5οΠΠ6, 
Ῥεσααςε ἴ]ο Ίαννς {οτρίά ἰΠεῖν παπηίης α5 Πεῖτς ἴλοςε 
ποπ ἴπεγ ἴπΠεπισε]νος Ῥγείεγ Πας οἴ]Πετςδ, Ἱπ- 
εἰτασίίπσ ἴπεπι ἴο ἴππηπ ονεν ἴπε Ῥτορετίγ ἴο ἴ]α 
Εγεπάς οἱ ἴ]ε ἀεοθαςες--- τε Ὑνθ ἴο 5αγ ἴλαῖ αἲ] 5ο] 
ἀετῖνε απ αἀναπίασαο Ώοπι ἴπε γαπςαςσίίοη απᾶ {γοπα 
ἴπε Πίση ορίπῖοη αβοιί ἴμεπαῃ γυμίο] Ἱεαάς ἴποςο νο 
4ο 5ο ἴο οπίταςί παπα να ἸΠοϊν Ρροδδδδδίοης, Ῥαἳ 

Ἠπεπ Αταϊας οπαϊσ]ιεὰα 1 ἔτοπι Ἠῖπι Ἠε πιαπαρεᾶ ἴο ε5οαρε 
να Πὶς 1{ε. 

ὃ Ὕγλπεη Ἠετασ]ες ἀῑεα. 5 ομΙ]άτεπ, {εατῖπς Επιγςίπεις, 
ῃεά {ο Αἴμεῃς. 

4 Ἠοππετ τε]αΐος (Οάήεεει Ὁ. 961-219) Εναί, ἵπ οτάετ ἴο 
εβεοί Ἠϊς θεἀιοίῖοπ οἳ ΟἸψίαεπιπεδία, Αορὶδίμιας τεπιονεὰ 
ἴπε παπηε]εςς Ῥατὰ Το α ἀεσετὶ Ιδιαπὰ απ ]εβί Ἠῖπα ἴπετε ἴο 
Ῥεσοτπε α Ρτεγ ἴο ἴμε Ρίτᾷς. 

δ ΑοσοτάΊηρ ἰο Ας Ίαν;, ΙΕ α πιαπ Ἰαᾶ 5οη5 Ῥοτῃ ἵπ ]ανν{ι] 
ν;θαᾶ]οσ]ς., Ἰα ππιδί Ίεανε Πῖςδ εδἰαίο ἴο ἴπεπι: 1 Ἡαο Παᾶ α 
ἀαισηΏίετ Ὀμῖ πο 50Π5,. Πεν Πιδραπά, ῬτείεταβΙγ α τε]α[ῖνε, 
γα5 σἴνεπ «ΠαΤρΡε οἱ πε Ιππετίίαπος, 

19Τ 



ῬΙο 6ΗΠΒΥΡΟΡΤΟΜ 

{λ δὲ: - λ / - / 

µάλιστα ὃε τοῖς τελευταίοις τοῖς παρανόμως 
/ -- σα 

πιστεύεσθαι δοκοῦσιν' ἢ τοὐναντίον χαλεπὸν εἶναι 
4 - -- 

το τοιοῦτον καὶ πολλῆς ἀσχολίας καὶ φροντίδων 
”/ -Φ. 3 ἡβι ῥ - 

αἴτιον, ἐνίοτέ γε’ μὴν καὶ κινδύνων τῶν µεγίστων; 
|, Δ ο - 

Ἔξεστι δὲ σκοπεῖν εὐθὺς ἀπὸ τῶν δοκούντων 
Φ / 8 - εἶναι µεγίστων' οὗτοι γὰρ τῶν μὲν ἰδίων ἐξ 

.] / 3 -- 

ἀνάγκης ἁἀμελοῦσι καὶ χρημάτων καὶ τέκνων, 
προσέχουσι δὲ τοῖς κοινοῖς καὶ ἐπὶ τούτων εἰσί' 

Δ / ο ον 

καὶ πολλάκις μὲν ὑπὸ τῶν ἐπιβουλευόντων ταῖς 
/ Ἂ / Ἂ -- ε / 

πὀλεσιν ἢ πολεµίων ἢ πολιτῶν τινων ἀπόλλυνται, 
/ Δ ς ν] .” -- - / 3 / 

πολλάκις δὲ ὑπ αὐτῶν τῶν πόλεων ἀδίκως δια- 
/ ς Δ ΔΝ ” / 3 / Δ 

βληθέντες. οἱ μὲν γὰρ οὐσίας ἀφηρέθησαν, τοὺς 
Δ Δ ε) / / / ὁ 

δὲ καὶ ὀνείδη συνέβη κτήσασθαι καταδικασθέντας 
- [ή Δ ε) Φ, . -- / « ΔΝ 

κλοπῆς' οἱ δὲ ἐξέπεσον ἐκ τῶν πατρίδων, οἱ δὲ 
καὶ ἀπέθανον. 

ὅ ὍὭσπερ οὖν λέγουσι Περικλέα μὲν ἁλῶναι 
-- Δ ε] / Δ / ΔΝ 2/ 

κλοπῆς παρὰ ᾿Αθηναίοις τὸν Κάλλιστα καὶ ἄριστα 
προστάντα τῆς πόλεως, Θεμιστοκλέα δὲ ἐκπεσεῖν 

ς ὃ δ / ϱ λ ΔΝ .) Δ ] ὃ 

ὡς προδιδόντα, ὃς παραλαβὼν αὐτοὺς οὐ ὄυνα- 
/ Δ 3’ - / 3 ” 3 ΔΝ 

µένους τὸ ἔδαφος τῆς πατρίδος οἰκεῖν, ἀλλὰ 
παραχωροῦντας τοῖς πολεµίοις αὐτοῦ τοῦ ἄστεος 

καὶ τῶν ἱερῶν, οὐ µόνον ταῦτα πάντα ἀπέδωκεν, 
3 .] ”/ Δ - εΤτ} / ς / 2 / 

ἀλλ᾽ ἔτι καὶ τῶν "Ἑλλήνων ἡγεμόνας ἐποίησεν, 
α δὲ Ῥβηρς : δὴ. 

5 γε αἀᾶεᾶ Ὦγ Πεϊςκε. 

1 Τπ τερογΗπρ να Ῥτεδαπιαβ]γ ἵνας ἴλε ρο55ῖρ οἳ ἴπε 
οοπη]ς Ῥοεΐ5, Ρ]πἱατοἩ, Πεγίοἰες 92. 9-9. τε]αῖες λαῖ, ννςηῖης 
το ἀἰδογεατι Ῥοετῖο]ες νΥ ΠΠ ἴε Ῥεορ]ε, Γτασοπ[]άερ 5ροηδογεά 
α ΡΗ] Ρτον]άϊπρ ἴπαῖ Ῥετίσ]ες 5Πποι]ά ἀεροςῖῖ Πὶς αοοοιηῖς ος 
Ῥαβρ]ίο πποπεγς γη πε Ῥυγίαπες απἀ ἀε[επὰ ἔπεπα ἵπ οουγί, 
απα ἴλαί, Ώεσαιδε Ὠς Ἠας Ῥτενίοιδ]γ οοπιε Ιπῖο οο]]ϊδίοη υηη 
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ΤΗΕ, ΡΕΥΕΝΤΥ-ΤΗΙΕΕΟ ΡΙΡΟΟΙ ΒΡΕ, 

Ρατσπ]ατ]γ ἵπ ἴ]ε οα5ο οΕ ἴποςε ]α5ἳ πιεπ[ϊοπεᾶ, γιο 
566Πι ἴο ο ἰγιςδίεα ἵπ νἰο]αίίοηῃ οἱ ἴμο Ίαννς” Ον, 

οη ἴμε οοπίτασγ, 5Ία]] νε 5αγ ἴ]ιαί 5ο α τεδροηςὶ- 
ΡΙΟΥ 15 νεχαϊίοας απἆ ἴ]ο «οπτοε οἱ ππας] ἴτοιρ]ε 
απά ΠΙΔΏΠΥ Ὑνουγίθδ, δοπιεπηες Ιπᾶᾷεοά ονεπ οἱ ἴπε 
βτεαίεςί ρετῖ]ς ὃ 

Ῥαϊ νε πιαγ οχαπηίπε ἴλο απεςίίον ΡΥ Ρερίηπίπς 
Ἱππιθάίαἴε]γ νι ἴλοςαε νο ατα ἴποισηί ἴο Ῥε οϐ 
Πϊρ]ηοςί ταπ]ς; {ου ἴμεςο ος πεοθςςΙῖγ ποσ]εοί ἴΠείγ 
Ρτϊναίε Ἰπίετεςίς, Ῥοίμ Ῥτοροετίγ απά ολΙ]άτοη, απά 

ἀενοῖε ἸἴΠείτ αἰτεπίίοη ἴο ἴπε ραβΗο Ἰπίεγεςίς απἀ 
αγο αΏδοτρεᾶ ἵπ ἴπεπι: απᾶ οἴεπ αἲ ἴπο Παπάς οἳ 
ἴποςε ὪΠο Ρ]οῖ ασαϊηςί ἰ]ιοῖν οἶεος, υπείπεν Γοταίρτ 
{ο65 ος 50Π1ε οἱ ἰ]αῖγ {ε]]ουυ οἴίσεῃς, ἴμεγ πιεεῖ υγ] 
ἀἰδαξίεντ, απᾶ ο{ϊΐαπ. ἴοο. αἲ ἴπο Παπαᾶς οἱ ἴμο οἶ[ίες 
Ώλεπηδε]νοας, Ῥεοαιςα οἳ απ]αςί ασοαδαοη.  ΕοΥ 5οπιθ 
ηανε Ῥεεπ ἀερτίνεᾶ οἳ Ρρτορετίγ. απά 5οππθ ενει Ἠανε 
εαῇογοά ἀἴδρταςο ο νατίοας Ἰῑπάς, ΠΜανίπσ Ῥεε 
εοπνὶοϊεά οἩη α «ματσε οἳ επιρεΖζ]οπιοπῖί, οἴπετς 
πανε Ῥεεπ Ῥαπίςμεᾶά ἔποπι ἰλμαῖγ παἰῖνο Ἰαπά, απά 
οἴμοις Πανο ονεΏ Ῥεεπ Ρριΐ ἴο ἀεαίῃ. 

Έοχ εχαπρ]ε, ἴΠεγ 5αγ ἴ]αί Ῥετίο]ες νγας οοπν]οϊοά 
ος οπιρεΖΖ]οπιεηπί ἵπ απ Αἰποπίαη οοιγῖ,! ἴπο ποβ]εςί 
απά Ῥε5δῖ εἸαπιρίοπ ἴπε οἵἵγ ενενι Ἰαά: απᾶ ἰπαῖ 
ΤΠεπαϊίοσ]ες ν/ας Ῥαπίςμοά οἩ α οπαγσο ΟΕ ἴτθαδοῃ, 
ἴπε οπε ν]ο, αξετ Πανίηπσ ἴακειῃ οἨατοε οϐ ἴμε 
Αἰπεπίαης αἲ α πια γΥηοη ἴΠεγ Ὕνοτο πο Ίοηπσεγ αΡ]ε 
ἴο οεοιΡΥγ ἴλμο 5ο] οϐ ἰλαῖνγ παναο ἸΙαπά Ρις γγεγε 
γιε]άϊπο ἴο ἴπε {οο ἰλεῖν οΙἵγ Ιἴςε]β απ ἰΠπεῖν 5Ἠτίηες, 
ποῦ οπΙγ γεδίογεά αἲ] ἴΠεςε ἰλίπος, Ῥαΐ ενεπ πηαε ἴ]ε 
Αἰπεπίαης Ἰοαάενς ο6 {πε «πτοαεχς, ντεςίίπο ἴλμε Ἱεαάοι- 

Όπε Ῥοορ]ε ἵπ ἴ]ε σα5ε οῇ Ῥμοϊάϊίας, Ῥοετῖο]ες Εοατοᾷ ἰο αρρεαγ 
Ῥείοτε α Ί1τγ απά ανοϊᾶεὰ ἱγῖα] Ὦγ ΠαδίεπΙπρ ἴπε οιίργοεα]ς οΕ 
ἴπε Ρε]οροππθδίαπ αγ. 
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ΡΙΟ 6ΠΒΥΣΡΟΞΤΟΜ 

ἀφελόμενος Λακεδαιμονίους ἐξ ἀρχῆς ἔχοντας τὴν 
Δ / τιμὴν ταύτην. 

6 Μιλτιάδης δὲ ὁ πρῶτος νικήσας τοὺς βαρβάρους 
μετὰ μόνων τῶν πολιτῶν καὶ τὸ Περσῶν φρόνημα 
καθελών, ὃ ὃ πρότερον εἶχον ὡς ἁπάντων ἀνθρώπων 
κρείττους ὄντες, οὗτος μετ᾽ οὐ πολὺν χρόνον εἰς 
τὸ δεσµωτήριον ὑπ αὐτῶν ἐνέπεσε, καὶ προσέτι 
ὁ υἱὸς αὐτοῦ Κίμων ἄτιμος ἦν ἂν τὸν ἅπαντα 
χρόνον, εἰ μὴ τὴν ἀδελφὴν ᾿Ελπινίκην ἐξέδωκεν 
ἀνδρὶ ταπεινῷ' χρήματα δ” ἔχοντι, ὃς ὑπὲρ αὐτοῦ 
τὴν ζηµίαν κατέβαλε τὰ πεντήκοντα τάλαντα. 
καίτοι Κίμων ὅ ὕστερον ᾿Αθηναίοις Κύπρον ἐ ἐκτήσατο 
καὶ πεζῇ ἅμα καὶ ναυσὶν ἐνίκησε τοὺς βαρβάρους 
περὶ Παμφυλίαν' ἀλλ᾽ ὅμως τὸν τοιοῦτον αὐτὸν 
ὄντα καὶ τοιούτου πατρός, εἰ μὴ χρημάτων εὖὐ- 
πόρησεν, ἄτιμον ἂν' εἴων ἐν τῇ πόλει. 

7. Φωκίωνα δὲ ὕστερον τὸν ὑπὲρ ὀγδοήκοντα ἔτη 
βιώσαντα, τούτων δὲ τὰ πλείω στρατηγήσαντα 
καὶ τὴν πόλιν διαφυλάξαντα ἐν τοῖς χαλεπωτάτοις 
καιροῖς καὶ χρηστὸν ὑπ αὐτῶν ἐκείνων ὀνομα- 
σθέντα, τοῦτον οὐκ Ίρκεσεν αὐτοῖς ἀποκτεῖναι 
µόνον, ἀλλ᾽ οὐδὲ νεκρὸν εἴασαν ἐν τῇ ᾽᾿Αττικῃ, 

1 καὶ αΕἴεγ ταπεινῷ ἀε]ειεᾶ Ὦν Επιρεγί5. 
3 δ᾽ αἀάεὰ ΡΥγ 6αβΡς. 

5 ἂν αἀάεᾶ Ὦγ ὨἱπάοτΕ. 

Ατίδίορμαπες (Απ 819-819) Ῥραγ5 ΠίΡΗ ἰτραῖε ἴο 
ἘΠεπαϊδίοσ]ος. 

5 Αί Ματαίμοῃ. Όπε ἰλοιδαπά Εαΐασαηπς ατα σα]ᾷ ἴο 
πανε αἶάεὰ Αίπεης. 

5 Ἠο Ἱποιγγας ἴ]α ἀἰδρ]εαδατε οἳ Αἴεπς {οΥ Ἠῖς {α]ατε Το 
ἴα]κε Ῥατος. Ἠετοάοίις (6. 196) 5ρεα]κ οπ]γ οἳ Πῖς Ρεϊπρ 
Άπεᾶ, Ὀιί Ὠϊοᾶογιας απἀ οἴμετς αάά ΕΠναῖϊ Ίε ας Ιπιρτΐδοπες. 

4 α]/ας, α βαπηϊ]ατ ἤριτο ἵπ (αγεε]ς ΠΠεταίμτε, {απιεὰ α]κε 
{ου Πῖ5 στεαϊ νγεα]ίἩ απά ἔοτ Πῖ5 Ρτοβίραςγ. 
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ΤΗΕ ΘΕΥΕΝΤΥ-ΤΗΙΑΡ ΡΙΡΘΟΟὉΌΒΡΕ, 

«Πρ {ποπ ἴμε Ἑρατίαης, Ίο Παά Ἠε]ά ἐΠπῖς Ποποιγ 
{τοπα ἴῃε Ῥεσϊηηίτις.ἳ 

Ασαΐῃπ, ΜΠΙαᾶες, Νο Ὠαά Ῥεειπ ἴ]ε Επςί ἴο Υαη- 
ααϊςσα {πε Ῥατρατίαης, να οπ]γ Ἠὶς {ε]]ουν οἰδίσεης ἴο 
αἷά Ἠϊπα, απᾶ ἴο Ἠαπηβ]ε ἴλο Ρργίάο οἱ ἴπο Εενδίαης.” 
α Ῥχίάο νηῖοα ἴπεγ {ογππετ]γ Ἠε]ά, ῬεΠενίπς ἴπεπι- 
5ε]νος ἴο Ῥε 5αρετῖου ἴο αἲ] οἴπαει ππεπ---ΕΠῖς πηαΗΏ. 
5αγ. πο πηποὮ Ἰαΐεν Ίνας σασί Ιπῖο Ῥτίδοη Ὦ) ἴπα 
ΑἰΠεπίαης ὃ: απἆἀ., Ῥοδίάςς. Ἠῖς 5οπ Οἴπιοπ νο] πανε 
Ῥεεπ ἀερτίνεᾶ οἳ οἴνίς τισ]!ἰς {ον ἴπε τες οἳ Πὶς Ἰΐε 
Ἡ Ἠε Παςᾶ πο σίνεπ Ες αἰσίεν ΠΕ]ριπίἰςῦ ἵπ ππαιτίασε 
ἴο α πιαπ ΟΕ ΠάπηΡ]ε ο]σίπ Ῥαῖ στεαῖ ννδα]ίΠ, νο ἵῃ 

Πὶς Ῥεβα]ξ ραῖά ἴμο Επε οϐ ΠΕ.γ ἰα]οπῖς. Απά γεῖ 
Ἰαΐε; οἩη (ἴπιοῃ σαϊπεά Ογργας {ον ἴπε Αἰπεπίαης, 

απα ἵπ α ]οϊπὶ αἰἴασοὶς ὮΥγ Ἰαπᾷ απά 5οα ναπαιϊσηεα 
ἴπο Ῥατρατίαης ἵπ ἴπε πεϊσμροατ]ουά οἳ ΡαπιρΏγ]α. 
90111, ἔΠοασ] 5ο τεππαγκαβ]ε ΠἰπαςεΙ απἀ ἴπε 5οπ ος 
5ο τεππαΓκαρ]ε α {αΐμον, 1 ο Ἠαά ποῖ 5αοοιγεᾶᾷ οο0- 
εἱάεγαβ]ε πποπογ ἴπε Αἰπεπίαης γγοι]ά Ίανε 5αῇετοᾶ 
Πάτα Το Ῥε νηποαῖ οἰνίς τοῖς ἵπ Πῖς ον.» 

Απά ἴακα ἴλπε οαςο οἳ ῬΠοοῖοῃ οἳ α Ἰαΐεν ροτίοᾶ,. 

νο νεα ἴο Ῥε πιοτε ἴμαπ οἰσῃίγ γεατς οἱ ασε, απ 
Ἠπο ἔοτ πιοςί οἱ ἴποςε γεατς Πα 5ετνοά ας σεπετα], 
Ἠαά Ῥτεξεγνεά ἴπε εἰαῖε ἵπ 15 πποπιεπῖς οἱ ἀῑτεςε 
πεεά, απά Παςὰ Ῥεεπ ἀαρρεά οεχκοε]]οπῖ ὃ ΏΥ ἴλοςε νετγ 
Αἰπεπίαης---ἴλίς π]αἨ ἴΠεγ Ὕγετε ποῖ οοπίεπῖ ΠΠΕΤΕΙΥ 
ἵο ῬΡιαῖ ἴο ἀεαῖμ, παγ., ἴπογ νο] ποῖ ονεπ Ῥεγπιῖξ 
Πὶς οοχρ5ε ἴο τος {π Αίο ςοῖ]. Ρα οαςί 1ὲ ΓοτίἩ Ῥογοπά 

5 ΦΊηποο ΝΠ]Ιαᾶες Παᾶ αῑεᾶ α ἀεθὈίον ἴο ἴἶπε δἰαῖα. ἴπε 50η 
νας ἀερτῖνεᾶ οἱ οἴνῖο τὶς]ῖς απ] Πῖς {αἰμετ΄ς 4εβῖ ννας ραῖὰ. 

6 Τμε νγοτά χρηστός ἶ5 Ετοαιεπί ἴπ Ποποτϊῃς ΙΠπ5ογΙρίίοης. 
Ίπ ἴπε ο.δε οἳ ΕΠποοῖοπ 1ξ Ὑψοι]ᾶ 5εεπ ἴο Ὠανο Ῥεεπ ἠὶς 
εορτ]αιεῖ: ο. Ῥ]αϊατοῃ. [Πλοσίοηπ 10. 9. ἘΠοσῖοη ννας Ῥογῃ 
ο. 409 Ἡ.ο. απᾶ ννας εχεσιῖεὰ ἴπ 918 οἨ α «Παύσε ο ἴγΘᾶΡΟΠ. 
ἩἨε Παᾶ Ὀεεπ ππαᾶε σεπετα] {οτίγ-Ώνε Επιες. 
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Ριο 6ΠΠΒΥΡΟΞΤΟΜ 

ἀλλ᾽ ὑπὲρ τοὺς ὅρους ἐξέβαλον. ἨΝικίας δὲ ὁ 
Νικηράτου διὰ τὸ πιστεύεσθαι ὑπὸ τῶν πολιτῶν;' 
ἐπιστάμενος τὴν ἐν Σικελίᾳ στρατείαν οἵα ἔσοιτο 
καὶ ἀπὸ τοῦ θεοῦ καὶ τῶ λογίζεσθαι, ὅμως ἠναγ- 
κάσθη στρατεύσασθαι νοσῶν διὰ τὴν πίστιν ταύτην. 
καὶ εἰ μὲν ἀποβαλὼν τὴν στρατιὰν ἢ µέρος αὐτῆς 
αὐτὸς γοῦν ἐσώθη, δῆλον ὅτι οἴκοι ἀφικόμενος 
ἀπολώλει ἄν. ἐπεὶ δὲ τοῦτο εἰδὼς προσελιπάρει 
πάντα τρόπον, ληφθεὶς ὑπὸ τῶν πολεμίων τοῦτο 
ἔπαθεν. 

8  ἨΝαὶ ταῦτα ἐμοὶ περὶ μιᾶς πόλεως εἴρηται καὶ 
τῶν ἐν μιᾷ πόὀλει πολιτευοµένων, οὐδὲ τούτων 
ἁπάντων. τοὺς δὲ παρὰ τοῖς τυράννοις δοκοῦντας 
πιστοὺς εἰ ἐπεξίοιμι οἵων δὴ τετυχήκασι, πολλῶν 
ἂν ἴσως µοι δεήσαι πάνυ ἡμερῶν. σχεδὸν γὰρ 
τὸ γεγηθέναι" ἐκείνους ἀδύνατόν ἐστιν. οἳ μὲν 
γὰρ ἂν παράσχωσι καθ αὑτῶν αἰτίαν, ὡς ἀδική- 
σαντες, διὰ τοῦτο ἀπόλλυνται καὶ οὐκ ἔστιν οὐ- 
δεμιᾶς συγγνώµης τυχεῖν' οἳ δ᾽ ἂν ἄνδρες ἀγαθοὶ 
φανῶσι καὶ διαφυλάττειν δυνάµενοι τὰ πιστευθέντα, 
παραχρῆμα μὲν τιμῆς τινος ἔτυχον, μετ᾽ οὐ πολὺ 
δὲ ἀπόλλυνται φθονούμενοι καὶ ὑποπτευόμενοι. 

ϱ οὐ γὰρ δοκεῖ λυσιτελεῖν τοῖς µονάρχοις οὐδέν 
ἄνδρα ἀγαθὸν εἶναι παρ᾽ αὐτοῖς οὐδ' εὐδοκιμοῦντα 
φαίνεσθαι παρὰ τῶ πλήθε. αἱ δὲ παρὰ τῶν 
ἰδιωτῶν πίστεις κινδύνους μὲν ἥττους ἴσως ἔχουσιν, 

1 διὰ τὸ . . . πολιτῶν ἀε]εῖοὰ Ὦγ Εππροετῖις. 
3 γεγηθέναι] γε σωθῆναι ΥΝ Ἱαππονν1{2. 

1 Τμο ἱγαρ]ο 5ἴοτΥ 15 υ]νιά]γ ἴοιά Ὦν ΤπιογαάΙάε. ΤΠε 
π/ηο]ο οϐ Ῥου]ς ΥΠ 15 α ]ριῖε ἴο ἴπε Ιογα]ῖγ απᾶ ἀἆορρεὰ 
ἀεἰεγπιϊπαίίοπ οἳ ἈϊοΙας ἵπ ἴ]ο {ασε οΓ ἀἴδεαδε απ ογαδΠΙΠΡ 
ΠΠΙΡΕΟΤΙΙΙΠΘ. 
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ΤΗΕ ΘΕΗΝΥΕΝΤΥ-ΤΗΙΗΡ ΡΙΡΘΟΟΙΓΒΣΕ 

Επεῖγ Ῥοτάεις. Ον ἴακο Ἀίοίας 5οπ οἱ Νίοσεταίιας--- 
Ῥεσαιςε Τε ννας γαςίεςᾶ Ὦγ Πὶς Ρε]]ου οἱίζεῃς, ἴλοισ] 
πε ςπευν Ε1] νγε]] ναῖ ἴ]ε οαπαραίσΏ ἵπ ΦἱοΙ]γ ννοι]ά 
Ρε Ἰκε, οί] ἔγοπι ἴῃα γαγηῖπσς οἱ ἴμο σοὰ απιά ἔγοπι 
Ἠΐς οἵνη τεαςοπίπο, 5Η] Ἰο γας οοπιρε]]εά ἴο πλακα 
ἴπε εχροάΙίοῃ, 1] ας Ἠο Ίνας, Ῥεσαισα οἳ είς ἴταςί οἳ 
Ὠλείτς. ἨΜογεονετ, 1 αξτετ Ἰορΐπο Ἠὶς αγΠΙΥ ΟΥ ἃ Ροτίίοπ 
οἳ Τε Τε ΠΙπηςε]Ε ]αὰ οοππε Ῥασ]ς ἵπ 5αξεῖγ. οΙεατ]γ οἩ 
τοασβίπσ Ίοππο Ἠε νψοσ]ἀ Ίανε Ῥοεν ριαῖ το ἆθα. 
Ῥαΐ ἶπος., κπονῄης ΕΠίς, ο Ῥεγδενετεά ἵπ ενετγ ναγ. 

πε νας ἴακεη οαρίίνο απ 5αῇῄετεᾷ ἰλμαῖ Γαΐε αἲ ἴ]ε 
Παπαᾶς οἨ ἴπε εΠεΠΙγ.Ι 
Νον ἐμεςο οΡ5ογναίίοπς οἱ πιπθ Ἠανα Ῥδεῃ πιαᾶε 

αροαῖ α 5ἶπσ]ο οἵἵγ απά αροιῖ ἴμο 5ἴαίεδπιεη ἵῃ α 
εἵηπσ]α οἱἵγ, πον Ἠανε αἲ] οἳ ἴπεςο Ῥαεεπ παπιοά. Ειαΐ 
ας Το ἴμοςε νῃο αἲ ἴΠε οουγῖς ος ἴμο ἰγταπῖς οπ]ογεά 
α τοριία Βου {ου ταςννογίῃίπεςς, Ίνετε 1 ἴο τοσο 
ΕΗ1Υγ νυλαῖ 5ογὲ οΓ{αἴε ας Ῥεεπ ἴΠείτς Γ 5Ποι]ά ρετῃλαρς 
ηεεά νΕΙΥ ΠΙάΠΥ ἆαγ5. Του οπο παϊσηί αἰπιοςῦ 5αγ 
ἴπαί 1 ἶ6 Ἱπιροδείρ]ε {ου 5οἩ π6η Το 5ο 5οοῖ {66. 
Ἐον ΑΠΥ ΥΠο Ίαγ ἴΠεπιδε]νες ορεΏπ ἴο ἃα «πατσε οἳ 
πισοοπάιοῖ ατα ριαῖ ἴο ἀεαϊῖμ οη ἴπαϊ αοοοιηῖ, απἀ 
Έλετε 5 πο «Ἠαπος οἱ ορίαϊπίπσ αΠΥ ρατάοἩπς ὙμΙ]ε 
ἴλοςε γγλο 5πον Πεπισε]νες ἴο Ῥο σουᾶᾷ ΠἹεΠ απᾶ 
εοπιρεϊεηῖ ἴο 5α{εσιατά γγλαῖ ηας Ῥεεπ επἰταςίεα Το 
ἴπεπι, ἴποισ]ῃ αἲ ἴλο πιοπιεπῖ ἴπεγ ορίαϊα α οργίαϊη 
Ἠοποις, ποῖ ΠΙΟ Ἰαΐου ἴμογ πιεεῖ γη ἀἰδαςίεν, 
Ρεΐηπσ νἰοίίπις οϐ οηνγ απά 5αςρίοῖοηι. ΤΠ ἆοας πο, 
γοι 586, 566ΠΙ Το Ῥο αἀναπίασεοας ἴο αβρεο]αῖα 
ΠΊΟΠΑΥΟΗς ἴμαί απγ ΠαΠ ἵπ Πείγ 5οτνίος 5Ποι]ά Ῥε 
σοοᾶ. οἳ ἴΠαϊ αΠγ ππαπ 5Ποι]ά ραϊεπί]γ σίαπά Πϊσ] 
1π ἴπε οδίθεπι οἱ ἴμε πΠαςδθ5. Όπ ἴμε οἴμετ Ἠαπά, 
ἴχαςῖς Ῥεδίονεάα ὮΥ πχεη ἵπ Ρρηϊναίε Πε, ἴΠοισ]ᾗ 
Ρος5!βΙγ ἴ]ιαγ ἵπνο]νε Ίε5ς τίς. Ῥεσαιςο ἴ]ε Ραδίηεςς 
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ΡΙΟ ΟΗΒΥΡΟΡΤΟΜ 

ϱ/ Δ Δ / . / . / 5 / λ ὅτι καὶ τὰ πράγματα ἐλάττω ἐστίν, ἀσχολίαν δὲ 
/ Ν / Δ / .) λ / Σ0ο2 

µυρίαν καὶ πόνους, καὶ πολλάκις οὐδὲ χάρις οὐδ 
ἡτισοῦν συνέπεται. πολλάκις δὲ συμβαίνει παρ᾽ 
αὐτῶν τῶν εὖ παθόντων αἰτίαν ἔχειν, ὡς οὐ δικαίως 
οὐδὲ καθαρῶς ἅπαντα ἀποδόντας." 

/ λ / - α) Ν - τ) ΔΝ Τί δὴ βουλόμενος ταῦτα ἐγὼ διῆλθον; οὐ γὰρ 
δὴ νουθετῶν σε τοιαύτην νουθεσίαν οὐδὲ ἀποτρέπων 
τοῦ πιστὸν εἶναι. πολὺ γὰρ ἂν εἴην τοῦ 7ήθου 
φαυλότερος τοιαῦτα ἐπιτιμῶν, ὡς ἐκεῖνος ἐνου- 

/ λ 5 ΔΝ . 2 ο) ον . Ν 

θέτει τὸν ἀδελφὸν οὐκ ἀξιῶν Φφιλοσοφεῖν αὐτὸν 
οὐδὲ περὶ μουσικὴν. διατρίβειν, ἐάσαντα τὴν τῶν 
Σο / » / ” μ . ) ”/ / Δ 

ἰδίων ἐπιμέλειαν' έφη. δὲ αὐτὸν ἄτοπόν τινα καὶ 
“4 

ἀσύμφορον μοῦσαν εἰσάγειν. ὥσπερ ἂν τυχὸν 
εἴποι τις καὶ σὲ τοιαύτην προηρῆσθαι πρᾶξιν, οὐκ 
ἀργὸν οὐδὲ Φίλοινον οὐδαμῶς, χρημάτων μέντοι 
τῶν αὑτοῦ ἀτημελῆ ἴσως' καὶ νὴ Δία λέγοι ἂν 
καὶ τόδε τὸ ἔπος' 

. Ὡὶ - ὼ / / 

ἐξ ὧν κενοῖσιν ἐγκατοικήσεις δόµοις. 

1 ἀποδόντας ΕΠΙΡΕΓΊΙ5: ἀποδόντων. 
--- - 

1 7εϊμις απά ΑπιρΗΙΟΠ, 50Π5 ος Απορθ απᾶ Ζει. πγετα 
εχροςεά ἵπ ΙΠίαΠΕγ απᾶά τεατοᾷ Ὦψ 5Περηετᾶς. Ζεϊπις Ὀιδιεᾶ 
ΠΙΠΙΦΕΙΕ νι Παπίῖης απᾶ βΠεερ-ἰεπάϊης, πηηῖ]α Απιρηίοι 
Ῥεσοαπιε α Υετγ {απΠοι5 ΠΙιδΙοίαΠ, ὮΥ ἴπο πιαρῖς οἳ πηοςδε 
εἰταῖῃς ἴπε ναετγ δἴοπες ΥΙΟ Ὕετο {ο ἔοτπι ο ννα]]ς οξ 
Έπεβροας πιονεᾷ ΙΠπίο Ῥ]ασςθ. Τ{Πο οοπίγονετ»γ Ῥείπγεεπ ἴπε ἔνγο 
Ῥτοίπεις οοομρῖες δ5ενετα] {ταρπιεπἰς ος ἴπε «πίιορέ οἙ 
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ΤΗΕ ΘΕΝΕΝΤΥ-ΤΗΙΕΗΡ ΡΙΡΘΟΟ ΒΡΕ 

ἵπ Παπά ἶς Ίο5ς ἱπιρογίαπϊ, 5111 οπίαϊ] απίο]ά ἴτοιρ]ε 
απά Ίαροινς, απά οίἵεπ ποῦ ενεπ ογαίαάε, Πονγενον 
εΠσ]ί, ἶ5 ἰποῖγ τοννατά. Όπ ἴ]ο οοπίτατγ, 1 ο{ζει 
Ἠαρρεης ἴλαί ἴ]λα ΥΕετΥ Πιεη ΝΤΟ Ἠανα τεοείνεᾶ 
Ρεπεβίς αἲ ἰλεῖν Παπάς οπατσο ἴλοπα υΙΏ ποῖ Πανίης 
ραῖᾶ αἲ] ἴμαῖ ἰς πε γη Ἡ ]αςῆσςο απ οἶεαη Παπάς. 
ΝΟΥ η νυπαῦ ραχροςε Ἠανο [ τεβοαγςεά ἴΠεςε 

παζίους  ΘαΤεΙγ ποῖ Ῥεσαιςε 1 Ίνας ππακίπσ γοι 
ἴμε ορ]εοί οἳ 5αοἩ αἀπιοπ[ίοἨ, οἳ Ῥεοααςε 1 αἴπιεᾷ 
το ἀϊδεπαᾶε γοι ἔοπι Ρεΐπσ ἴχαε ἴο α ἴταςι. Έου Τ 
«Ποι]ά Ὦο ἔαγ ννουςε ἴμαπ Ζοϊμας ἵνας 1 Τ εαρ]εσοῖεά 
γοι ἴο 5ο ον] οίσπι, {ου ο αἀπιοπίσῃεά Πῖς Ῥτοῖῃες 
Ῥεσαιςο ο ἀῑά ποῖ ἆθεπα 1ὲ Απο Του Ἠίπα το ἀενοῖε 
Πἰπαςε]{Ε το ἴΠε ρανςιῖζ οἱ νηςάοπι οὐ ο γναςίε πε οἩἨ 
η]ιςίς το ἴμε ποσ]εοί οΕ Πὶς οὗνη αβαίν5; απά Ίο οαϊά 
λα Ἠὶς Ῥνοίμεν ννας Ιπίγοαιοίπσ απ αβρδιτά απά ππ- 
Ῥτοβίαβ]ο Μιςα. ο αςί αξ 1 Ῥεγοεπαποςϱ 50ΟΠ16 0Π6 
Ίνετε ἴο 5αγ ἰΠαῖ γοι ἴοο Ἰαά οἩοσεπ ἴΠαί εοτί οξ 
οσσιρα[ίοἩ, ποῖ οπο οἱ Ιάϊεπεςς οἳ οἳ ἀταπκεηππεςς 
Ὦγ αΠΥ ππεαΠς, απά γεῖ οπο Ιπνο]νίπο ποσ]εοί οἳ γοις 
ον εδίαῖίε απ]ῖε ροςρίΡΙγ; απἀ, Ὦγ Ζεας, πε παὶσ]ῖ 
ονεη τοαοῖίε ἴΠίς πα : 

Ἠμετείοτε απ επιρίγ Ἠοιιςο «λα]] Ῥο ἴμγ Ποπιθ.1 

Ἐπτιρίιᾶες. ὮὨὈ]ο Ἠετε ραταρβταδες οπε Εγαρππεπῖ απᾶ αποῖες 
{γοπῃ αποϊµετ: οἱ. Ναπο]ς, 1.4. [0., Εαπῖρῖᾶες, ἴταρς.. 184 188: 
{γαρπηεηῖς οἳ Ῥαοιυν]ας Απέίορα (Όαδεᾶ οἩ Ππιτίρίάεβδ) ἴἵπ 
Πνεπιαίπα ο Οἰαά Παπ. Τ,.Ο.Γ... νο]. Π. ϱῬρ. 198-171. 
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ΠΕ ΘΩΝΗΝΕΥ-ΕΟΟΚΤΙΙ ις- 
ΦΟΝ. ΟΝ ΡΙΕΤΚΟςΡΕ 

Της ΓὨϊκοοιτδε, αξ Ι5 ο 5αρσεδίς, αΡρτοαςῃες ἴε 
απεςίοπ οἳ Ἠππιαπ τε]αΠοπςηῖρς ἔοπι α ἀῑπετεπί απσ]ε 
{χοπι ἴπαι οΏδεγνεά ἵπ Ον, Τὸ. Ἴπετε ἴπε 8Ρρεα]εν ἵνας 
5ἰγεβδίπρ Πο αΠΠΟΥαάΠΟΕΣ απᾶ πιςοτίαπες τος] πο ἔτοπι 
Ῥεΐπρ ἴταςίεα: Ίετε Ἠε Ῥτοάισες α νεα] ο8 εχαπιρ]ες ἴο 
5πον; ἴπαί Τε ἶς ἀαησετοιις ἴο ἴτιςὶ αΠΥ οΠ6. ΤΠμαϊ ποῖε ος 
ογπ]οῖδπι 15 πιαϊπίαϊποα νηὮ τεππατκαβ]ε σοηβΙςίεπον ἴο ἴ]ε 
ΝΕΤΥ επᾶ., απ ἴπετε ἶ5 α τῖπς οΕ οοην]οξίοπ αΏοιί 1ξ αἰ] νυπΙοῃ 
5πρροςίς 5ἰτοπρ]γ ἴπμαῖ Ὠ]ο ἵ5 5ρεακίης οαῖ οἳ ἴπε Ρἴεγποςς 
οΕ Πὶς οὗΏ Πεατί. Ανγπῖπι Ῥίασες ἴπε ΤΙδοοιΥδε απποΠς ἴοςδε 
ἀε]νετοά ἁατίπρ ο Ῥετιοά οἳ Εἱο᾿ς εχί]ε. ΆΒεσαιςδε ἴμε 
εἰεπιεπί οϐ ἀἴα]οριε ἶ5 {οιπᾶ οΠπΙγ αἲ ἴμε νετγ ορεπίπρ ο ἴμε 
ἀοσμππεπῖ, ηε Ίπβετς ἰπαῖ Ὠϊο ἵγας αἀάτεδείπσ α στοιρ οΕ 
Ἠ5ί6ΠΕΤΕ. οπε οξ ΨΠΟΠΙ Ῥοτο ἴο ἴμα 5Ροα]κεγ α 6]ο5δεγ τγε]αἴϊοη- 
5ΠΙρ απάἀ ἰπεγείοτο Ίγας Πε]Ιρέα] Ἱπ ΙἸααποβίπς ἴπο ἀἰςοιδείοη. 
Έπε αρταρίπαςς νυν] νυΠπῖοὮ ἴμα Πϊδοσιγδε ορεΠ5 απᾶ οἼοδες 
15 Ἠε]ά {ο Ιπα]σαῖς. αξ ἵπ 5οπιθ οἴπει Ιπδίαποθς. ἰπαῖ οι τεχί 
Ἠας Ῥεεπ 5εραταϊεᾷ ἔτοπη 1ΐ5 ογ]σ]πα] 5εἴῖῃπσ, ΟΥ Ροβ51β]γ ἴπαῖ 
Όπε τεροτίογ «ποςε οπ]γ ἴπῖς πιο] Γον Ῥτοδεγνα[ίοῃ, 
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2 

74. ΠΕΡΙ ΑΠΙΣΤΙΑΣ 

᾿πίστασαί τινας ἤδη βλαβέντας ὑπὸ ἐχθρῶν; 
Πῶς γὰρ οὗ; 
Δ. Τί δέ; ὑπὸ τῶν καλουμένων φίλων καὶ 

συνήθων ἢ καὶ ὑπὸ συγγενῶν τινων, ἐνίους δὲ καὶ 
ὑπὸ τῶν ἔγγιστα, ἀδελφῶν ἢ υἱῶν ἢ πατέρων; 
Ἔγωγε πολλούς. 

/ ων ς ο β 3 ο) » / ς ϱ) Ν 

Δ. Τίς οὖν ἡ αἰτία, δι ἣν οὐ µόνον οἱ ἐχθροὶ 
Δ 2 υ 5 - 3 κ Δ ς / τοὺς ἐχθροὺς ἀδικοῦσιν, ἀλλὰ καὶ οἱ λεγόμενοι 

/ » / Ν μ / Δ Δ - 4 

φίλοι ἀλλήλους καὶ νὴ Δία πολλοὶ καὶ τῶν οὕτως 
ἀναγκαίων; 

-- ς ς / - 3 / ς 2 

Δῆλον ὡς ἡ κακία τῶν ἀνθρώπων, ὑφ 
ο 5 λ 0 9 ολες / 
ἕκαστος, οἶμαι, καὶ αὐτός ἐστιν αὑτῷ βλαβερός. 

7 ” απ ο τν / Ν Δ. Πάντας ἄρα δεῖ. ἐπ᾽ ἴσης φυλάττεσθαι καὶ 
Δ / Δ 4λλ ἊΝ 9 λ Ἂ 46 

μὴ πιστεύειν μηδὲν μᾶλλον, κἂν" φίλος ἢ συνήθης 
ἢ πρὸς αἵματος. εἶναι δοκῇ,, 

Πάντας, ὡς ὁ λόγος οὗτός φησιν. 
Δ. Οὐκοῦν ὀρθῶς ἔγραψεν ὁ τοῦτο γράψας τὸ 

ἔπος" 
- η / 4. 3 - », -- - 

νᾶφε καὶ µέμνασ” ἀπιστεῖν' ἄρθρα ταῦτα τᾶν 
ρενῶν; 

"ἴσως ὀρθῶς. 

1 ΑΕίεγ δεῖ ΡΠιρσ]ς ἀε]είες τοὺς φίλους. 
Σ κἂν (αδαπροπ: ἢ ἂν. ὃ μέμνασ᾽ ΕΠΙΡΕΤΙΗ5: µέμνησο. 

1 Καϊΐρε!, 6... Ὡρίοπατπιας, {ταρ.. 900. 
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ΤΗΕ ΘΕΝΕΝΤΥ-ΕΟΟΚΤΗ ΡΙΡΟΟΌΟΕΒΕΡΕ.: 

ΘΝΡΙΡΕΚΟΡΓΕ 

λιο. Άτα γοι αν/ατε ἴμαῖ ἵπ ἴμο ραςί ἴμοτο Ἠανα 
Ῥεεπ Ῥει5οης Νο Ἠανε Ῥεοι Παγπιεά Ὦ}γ εποπηῖες 2 

Ππίετιοομµίογ. ΥΝΗΥ. οἳ οοιχςο. 
1ριο. ΥΝΕεΙΙ ἴΠεῃπ, Ἠανο ἴλεγ Ῥεεπ Ἠαγπιεά ὮΥ 5ο- 

οα]]εά ΓΠεπᾶς απἆ εἶοδε αοαπαϊηίαησες, οὗ ενεηπ ὮΥ 
εετίαϊπ ἸΙΠςΠΙΕΠ, 5Ο0ΠΠΕ 6νοηπ ὮΥ ἴ]ε νετγ ε]οδεςῖ, 
Ῥγοίβεις οΥ 5οη5 οΥ {αἴμοαυς 2 

1πί. ὙΎος Ιπάεεᾶ. ΠΊάΠΥ Ἠανε Ῥοεῃ. 
1λιο. ὙΠαϊ ἵς ἴ]ια τοᾶςοῃ, ἴπεῃ, ἴΠαῖ ποῖ οπἱγ ἆο 

εποεπηῖος ἵἹπ]ατο [λπεῖνγ εποπηῖες Ρας αἰςο ἴπε 5ο-σα]]εά 
Εγεπάς Ιπ]ατε ΟΠ6 αΠΟΙΠΘΥ, απ. Ὦγ Ἠεανεῃπ. ἴΠαϊ 

ΠΙΔΠΥ ενεπ ΟΕ ἴλποςε νο αγε 5ο ο]οδε]γ τε]αίεᾷ αοῖ 5ο 2 
Ιπί. (Ἰεατ]γ ἴλο τεαςοη ἶ5 {οαπᾶ ἵπ ἴμο ἀορτανΙῖγ 

οἱ πιαπ]ῖπά, Ῥεοααςα οἱ γν/ΙοἩ εαοἩ, ΤΙ Ἱπιασίπο, Ἱς 
αἱξδο ἨΙπαςε]{Ε Πανπιξα] {ο ΠΙπιςδα]{. 

1ριο. Τονγατᾷ αἱ ππεπ., ἴπεπ, οπ6 «Ποι]ά Ῥε εαπα]]γ 
οη Πὶς σιαγά, απᾶ ποῖ Ῥε οπο Ὑυπξ πιοτε ἠτγαςίβα] 

ενεη 1 α ρετδοή ἶς Πε]ά ἴο Ῥε α ΕΙεπά οἵ α οἶοςδε 
αοηιαϊπίαποο οὐ α Ρ]ου-τε]α[ῖνε ὃ 

Ιπί. Τουνατὰ α]], ας εΠῖς ςἴαἴεπιεηπῖ οἱ γοιτς ἀεο]ατες. 
Ίρλιο. ΤΠεπ γγας ἴ]μο ααἴ]ογ οἳ {Πίς νεγςε τὶσηἰ νεη 

Ἠοα ντοῖς, 

Κεερ 5οΡεγ απάἀ τοππεπΙΡοΥ Το ἀῑδίταςί : 
ΤΈ]εςε ατε ἴῃε ]οἶπῖς εβεεπ{ῖα] {ο ἴ]πε πηίπά ὁ 1 

1πί. Ἐτοβαβ]γ ηε ννας. 
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ΡΙΟ 6ΠΒΥΡΟΞΤΟΜ 

Δ. Καὶ μὴν δῆλος' ὁ ποιητὴς οὐ πρὸς τοὺς ἐχ- 
θροὺς ταῦτα ὑποτιθέμενος, ἀλλὰ πρὸς τοὺς νομιζο- 
µένους φίλους. οὐ γὰρ δὴ” ὑφ᾽ ὧν τις μισούμενος 
ἐπίσταται, τούτοις ἂν ἐξουσίαν δοίη καθ αὑτοῦ. 
πῶς ἂν οὖν διακελεύοιτο ἀπιστεῖν, οἷς μηδὲ πι- 

/ στεύει; 
Φέρε τοίνυν κἀκεῖνο ἴδωμεν. ὑπὸ τίνων πλείους 

ἀπολώλασι, πότερον ὑπὸ τῶν ὁμολογουμένων 
ἐχθρῶν ἢ τοὐναντίον ὑπὸ τῶν προσποιουµένων εἷ- 
γαι φίλων; ἐγὼ μὲν γὰρ ὁρῶ καὶ τῶν πόλεων 
τῶν ἁλουσῶν πλείονας ὑπὸ τῶν προδοτῶν ἀπολο- 
µένας ἢ ὑπὸ τῶν πολεµίων εἰλημμένας κατὰ 
κράτος, καὶ τῶν ἀνθρώπων πλείους τῷ παντὶ τοῖς 
φίλοις καὶ τοῖς συνήθεσιν ἐγκαλοῦντας τῶν αἴτιω- 

ὃ µένων τοὺς ἐχθροὺς ἐπὶ ταῖς συμφοραῖς' ἔτι δὲ 
πρὸς μὲν τοὺς πολεμίους ἅπασι τείχη καὶ φρούρια 
κατεσκευασµένα, καὶ τούτων ἐνίοτε πολλῶν ἐτῶν 
μηδεμίαν χρείαν γενοµένην: πρὸς δὲ τοὺς συµπολι- 
τευοµένους καὶ τῶν αὐτῶν κοινωνοῦντας ἱερῶν 
καὶ θυσιῶν καὶ γάμων καὶ φυλέτας ὅ ὄντας ἀλλήλων 
καὶ δηµότας καὶ συγγενεῖς τὰ δικαστήρια καὶ τοὺς 
νόµους καὶ τὰ ἀρχεῖα. καὶ ταῦτα οὐδέποτε ἡ ἠρεμεῖ. 
μεσταὶ γοῦν αἱ πόλεις αἰεὶ κατηγορούντων, ἀπο- 
λογουμένων, δικαζόντων, δικαζοµένων, καὶ οὐδε' 
ἐν ταῖς ἱερομηνίαις ἢ ταῖς σπονδαῖς ἀλλήλων ἆπ- 
έχεσθαι δύνανται. τίθενται γοῦν ἑτέρους νόμους 
ὑπὲρ τῶν ἀδικημάτων τῶν ἐν ταῖς ἑορταῖς καὶ 
τούτους ἱεροὺς καλοῦσιν, ὥσπερ τὸ ὄνομα ὠφελοῦν. 

1 δῆλος Ῥβιισ]ς: οὗτος. 
5 οὐ γὰρ δὴ ΝΠαπιονϊ, οὐδὲ γὰρ Ἐπιρετῖιδ, οὐ γὰρ 

τεῖδ]κε: οὐ δὴ ΟΥ οὐδὲ. 3 μηδὲ] μηδεὶς Ατηϊπι. 
4 οὐδὲ ΕΤΙΡΕΓΙΗ5: οὔτε. ὅ γοῦν Ατηϊπι: οὖν. 
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ΤΗΕ ΘΕΝΕΝΤΥ-ΕΟ ΕΤΗ ϱρΙ50Ο ΒΡΕ 

1λιο. Εατίπαιπποτα, πιαπΙ{εςί]γ ἴλμο ροεῖ ἶςδ οἰνίης 
ἴμῖς αἀνίσος. ποῖ ἴο Ες οποεπαῖθς, Ὀιαἳ ταίμεν ἴο ἴποδα 
Ὢοπη Ἠε οοηδίάενς Ἠεπας. Τον 5ατο]γ ἴποςε Ὦγ 
ΝΠοΟΠΙ οπαο Κποννς ΠΙπιςε]Ε ἴο Ώε Παϊεᾶ οπε νοι]ά ποῖ 
επἰγαςί γη Ώ ρουγεν αραἶπςί ΠΙπηςοι{. Ἠουν, ἴπεπι, οοι]ά 
ἴπε Ροεῖ δε αχοίπο ἴμοςε ἴο Ῥο ἀἰςίγαςί[α] νηοπα ηε 
ἄοες ποῖ ΠΙπιςε]{ ἐταςί ὃ 

ΥΝεΙ] ἴπεπ, 1εί ας οοηδίάεγ ἴπο {οµονήτπς απεςίοῃ 
αεο. ἙΥγ γηοπι Ἠανε πἹοτο Ῥεγδοπς5 Ῥεεν ταπος-- 
Ὦγ ἴποδε νο ατα ααπηίεᾷΙγ επεπαίθς, οἨ, οἩ. ἴλε 
οοΠἰίτατγ, ὮΥ ἴ]οςο νο Ῥτοίοςς ἴο Ῥε ΕΙεπάς τ Αν 
ζογ πηγςε]{, Τ οΏεοινο ἴαί οἳ ἴπε οἶῖες ν]ίο] Ὠανε 
Ῥεεπ οαρίατεςὰ ἴ]οςδε Υπο Ίανε Ὄεομ ἀοςίτογεά ὮΥ 
ἰγαϊζους αἴθ ΊΠΟΥΟ ΠΙΠΙοτος ἴπαπ ἴποςο ΨΠΙοΗ ανα 
ρεεπ {ογοῖβ]γ 5εϊζεᾶ Ὦγ ἴ]ιε ἔοε, απ αἱξο ἴιαῖ ΤΗ 
Παπαπ Ῥείπσς ἴποςε νἩο Ἰοάσρε οοπιρ]αϊπῖς ασαἴηςῖ 
Ππεῖν {Ιεπᾶς απᾶ οἶοξε αοηιαϊπίαπσες αγε αἱ{οσεί]λον 
ΠΠΟΥΘ ΠΙΠΠΘΤΥΟΙΙ5 ἴπαπ ἴποςδο πο Ῥ]απιο ἴῃποαιν οπετηῖθες 
{ου ἐ]ιαῖν πιϊἰς{οτίαπθς; απ. ΕΙΥΤΠΕΤΥΙΠΟΤΕ, ἐμαῖ πἨετεας 
ασαἲηςί ἴλπε Τοε γνα]]ς αι {ογίγεξδςες Ἠανε Ῥαεῃ Ῥτο- 
νιάεἆ {ου αἰ]---ἴΠοιςἩ «οππείίπαες πο τα5ο Ἰας Ῥοεπ πηαᾶε 
οἳ ἴμεςε {οΥ ΠΠΣΠΥ γεαις--γεῖ αραἰηπςῖ είν {ε]]ονν 
οἴήσεῃς, ασαἶηςί ΙΠΘΠ ΥΠΟ Ἠανα α ΟΟΠΙΙΠΟΠ 5Παγο ἵπ 

ἴἩς 5απῃο καποϊζπατίες απ 5αο]ῄοςς απά ππαστίασα 
65, ΠΠΘΏ ΊἨο αγθ Εε]]ουν ἐγ!ροςππε να οπθ αποἴΠοτ, 

{ε]]ονν ἀσπιεδπιθη απ ΚΙΠπςπιθΠ., Πο οοιγῖς, ἴμο Ίαννς, 
απ ἴ]ο πιαρὶςἰτασίες Ἠανα Ῥεοει Ῥτονίάεά. Εατίμεν- 
ΠΊΟΤΕ., ἴμεςο Ιπς Πα Ποης αγο ΠονεΥ 149. Αἲ αηγ ταῖε 
μα οἶῖες αγε αἱναγς ογονψᾶεα νι Ρ]αἰπᾶς απά 
ἀεξεπάαπῖς, νὮ ]ατίος απά Ἠσαπῖς, απ ποῦ ονεῃ 
ἀωπίπος ἐλλεῖν 5οἰεπαπ Γεςνα]ς ου ἵπ ἴπλες οἱ ἴγαςσο 681 
πε κθερ ἰλεῖτ Παπαᾶς οὔοπε αποϊµεν. Αἲ ]εαςί ΤΠεγ 
Ραςς 5ρεσῖα| Ίαννς τεσατά(πο ογίπιες οοπηπηττοά ἀατίπρ 
Γες[ϊνα]ς, απ ἴ]πεγ σα] ἴ]λοςο '' Ποὶγ Ἰαννς. ας ΙΓ ἴλεα 
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ΡΙοΟ 6ΠΒΥΡΟΞΤΟΜ 

ε Ν - / / 1 λ ϱ Ἡ ὁ γὰρ τῆς κακίας πόλεμος διηνεκὴς ἅπασι πρὸς 

ἅπαντας, ἄσπονδος ὢν καὶ ἀκήρυκτος" μάλιστα 
λ σρ / - » λ Ν 3 / δὲ οὗτος συνέστηκε τοῖς ἐγγὺς πρὸς ἀλλήλους. 

ΔΝ Δ ”. ν) . / / ον Δ Τὸν μὲν οὖν ἐν εἰρήνη βουλόμενον βιοῦν καὶ 
3 - - 

μετ᾽ ἀσφαλείας τινὸς εὐλαβεῖσθαι δεῖ τὴν πρὸς 
2 / / λ λ / τσ) / ἀνθρώπους κοινωνίαν καὶ τὴν φύσιν ἐπίστασθαι 

τῶν πολλῶν ἑτοίμην οὖσαν πρὸς τὸ μεταδοῦναι 
/ ἁ λ μ Ἂ / / / 

κακίας τινός, καὶ μηδὲ ἂν µυριάκις λέγη Φίλος 
Ὁ ἐρ. .) / ο) 5 3 - / εἶναι πιστεύειν. οὐ γάρ ἐστι παρ) αὐτοῖς βέβαιον 

οὐθὲν οὐδὲ' ἀληθές: ἀλλ᾽ ὃν ἂν ἁπάντων προτιμῶσιν 

ἤδη καὶ τοῦ ζῆν ἐὰν οὕτω τύχη, μετὰ μικρὸν 

ἔχθιστον νοµίζουσι καὶ οὐδὲ τοῦ σώματος ἀπέχονται 

πολλάκις. ὁ γοῦν ἐραστὴς τὸν ἐρώμενον ἀπο- 

σφάττει διὰ τὸ λίαν φιλεῖν, ὡς οἵεται, παροξυνθεὶς 
.. Δ 

ἐκ τῆς τυχούσης αἰτίας. ἕτεροι δ᾽ ἑαυτοὺς ἀπο- 
[ή ς Δ 1/ 3 » / « Δ κτιννύασιν, οἱ μὲν ἄκοντες δι ἀκρασίαν, οἱ δὲ 

- Δ 

ἑκόντες, μηδενὸς ὄντος αὐτοῖς ἀτοπωτέρου" κατὰ 
3 - η - / Δ Δ 

τὸν βίον ἢ τῆς ἐν αὐτοῖς µοχθηρίας. τᾶς µεν 
ς / - 

γὰρ ἄλλας βλάβας τὰς εἰς ἑαυτὸν ἑκάστου δῆλον 
ε . 2 - ” ὡς οὐκ ἐπεξελθεῖν ἐστιν. 

/ ΔΝ / ἡ Δ / Ἂ / 2 / 

Ποία δὴ πίστις πρὸς τοὺς τοιούτους ἢ τίς ἀσφά- 
- ω 2 Ν 

λεια; ἢ πῶς ἂν ἐμὲ ἀγαπήσειε ὁ μηδ αὑτὸν 
3 - Δ Δ λ λ » / ε φ 4 ἀγαπῶν; τὸ γὰρ πρὸς τοὺς ᾿Αθηναίους ῥηθέν, ὅτε 
3 ε) / / 2 / Δ / λῶ 

ἐν ἐσχάτοις ὄντες ἠξίουν τι περὶ Σάμου, καλῶς 
” 5 / 1 ν / ε / 
ἄν, οἶμαι, λεχθείη πρὸς τοὺς φιλίαν ὑπερχομένους 

1 πόλεμος Ἠεϊδκε: έπαινος. 1 οὐδὲ Ἐπιρεγίή5: οὔτε. 
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ΤΗΕ, ΘΕΥΕΝΤΥ-ΕΟΟΝΤΗ ΡΙΞΟΟ ΒΡΕ, 

ΠαΙηΕ ἀῑά απΥγ σοοᾶ ! Ὑσο5, ἴπε γναν ασαἰηςί ἀαρτανΙῖγ 
15 πηγεπη ζῆης {ου αἲ] αραἶηςί α1]. α Ὕναν πηζλοαϊ πάσα 
απ νηλοιϊ Ἠεγα]ά; Ῥαῖ αρονο αἲ ἐΠῖς νναν ἶς ]οΐπεά 
Ῥοΐννεεη ἴμοδο Νο αγθ οἶοδο {ο οπ6 αποϊΠμον. 

Αεοοταἰπς]γ ἴμοςο ΝΟ ΥΕ ἴο να αἲ Ῥοασο απἀ 
ΝΠΙΗ 5οπιο ἄεσγεε οἱ 5εοιγγ πηαςῖ Ῥουγατα οἱ Εε]]ον- 
«Πρ νἩΠ Πάππαηπ Ῥοΐπος, τηιςί τεοοσπηίζε ἴπαι ἴῃα 

Ἀνετασε π]αἨ ἶς ΡΥ παίμτε Ῥτοπο ἴο Ἰοί οἴποτς Ἠανε 
α 5Ώαγε ἴπ αΏΥ ον!], απᾶ ἴΠαῖ, πο πιαϊζῖον 15 οηςο οἰαίπης 
α ἰποιςαπαά πιος ἴο Ῥο α Π1οπς, ο ἴς ποῖ ο Ὦο ἰταςίεα. 
Έοντ να Πάππαηπ Ῥεϊησς ἴλοτε 5 πο οοΠδίαΠογ ΟΥ 
ἐταϊμα]ηοςς αἲ αἲ]: οπ ἴπε οοΠΙΤαΥΥ, ΑΠΥ ΠΠ ΥΥΟΠΙ 
αἲ ἴΠε πποπιεπῦ ἴΠεγ Ῥείσε αρθονε ενοτγἰῃίπσ, 6νεη, 

5 πῃαΥγ Ῥε., αβονε Π{ε 1{ςει{, αξτεν α Ῥτίεξ Ιπίετνα] ἴΠεγ 
ἀεεπι ἰοῖν Ριἴετεςί {οε, απά οξίοπ ἴΠεγ «απποῖ τε- 
Εγαῖηπ 6νεηπ Τοπ αἰασκίηπςσ Πὶς Ῥοὰγ. Τον εχαπιρ]ο, 
Ὠνα Ίονεγ 5Ίαγς Πῖς Ῥε]ονεά Ῥεσααςε Ἠε Ίονας Ἠίπα ἴοο 
ΠΊΠΟΗ, αξ Ίε Ἱππαρῖπος, Ριαΐ τεα]Ι]γ Ῥεσααςε Πε Ίας 
Ῥοοσππο επγασεᾷ ονετ 5οπιο ἡπνίαι ππαξίεν.  Οἰἶμεις 
δΙαγ ἸἨμεπηδε]νος, 5οπ1ο Ιπνο]απίατ]γ Ῥεσοααςε ο 
ἹποοπίίπεποςἙ, απά 5οπἹο νο]απίατΙ]γ, θίποο ἴπετα ἶς 
ποϊμίησ ἴπ ἴΠείν Ηζε πποτε εχἰταογάἴπατγ ἵπατ ΓΠεῖγ 
Ἱππαῖε ἀερτανΙϊγ. ΕΒαῖ εποισ]Ώ ο τΠῖς, {ου ἴε οἴ]εν 
Ἱπ]αγίες νπ]οἩ οαοἩ Ιπβίοῖς προπ Πἰπηςε]{ 1{ ορνΙοις]γ 
ἶς Ππηροςςίρ]ο ἴο οχαπηΐπο ἵπ ἀεία]]. 

ΤΈμεν ν]αῖ Κῑπά οἳ ἔγαςὶ οἳη οπο Ἠανε ἵπ ἀεα]ίπο 
νὰ πιεπ Ἰῖκο {ποαςδο, οἱ υλαῖ αςςκιγταηπσς Ον Ἠον 

εοα]ά α Ῥεγδοη Ίονο πιο ἩΠο ἄοες ποῖ Ίονε θνεΠ 
ἨήπηςαΙ{» Ἐον ἴλπαο ταρ]γ υΥΠίοΏ γναςδ πιαᾶε ἴο ἴ]ε 
Αἰπεπίαης οη ἴ]ο οοσαδίοη ΝΠεΠ, Ρείπο ἵπ αῑτε ἰταῖ!ς, 
ἴΠεγ πηαᾶε 5οπιε τεφιεςῖ εοποεγπίπσ βαππος, πηὶση{ 
νε], Τ Ἠμπῖς, Όε πηαᾶε ἴο Ίλοςε Ίου’ Ῥογδοπς νο ἴγ 
{ο νογπα ἐΠείν ναγ Ιπίο οπες ΕΠεπάςηίρ: ''Ἡ οπο 

ὃ ἀτοπωτέρου ΟΤΟΡΡΥ : ἀτόπου. 
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ῬΙο ΟΗΠΥΡΟΣΤΟΜ 

τῶν φαύλων' ὃς αὐτὸς αὑτὸν οὐ φιλεῖ, πῶς ἄλλον 
φιλεῖ, ῆ ξένον ἢ τέκνον ἢ ἀδελφόν; 

δω ες { οὖν, ὅταν τις φιλοφρονῆται, καὶ (καθ ἱερῶν 
ὀμνύῃ καὶ μόνον οὐ κατατέµνειν αὑτὸν ᾖ πρόθυμος; 
ἀκούειν μὲν Ίδη τούτων ἐξ ἀνάγκης καὶ νὴ Δία 
ἴσως κατανεύειν' εἰδέναι μέντοι σαφῶς ὅτι μηδὲν 
αὐτῶν ἐστιν ἰσχυρόν. ᾿Ἠλέκτρα τὸν ᾿Ορέστην 
δακρύοντα ὁρῶσα καὶ προδαγόµενον αὐτήν, τότε" 

Δ ” 2/ / .) α / - / μὲν ὤετο ἄνεσίν τινα αὐτῷ γεγονέναι, τοῦ μέντοι 
παντάπασι πιστεύειν πολὺ ἀπεῖχεν. ὁρῶσα γοῦν 
μετ᾽ ὀλίγον παρακινοῦντά φησιν, 

οἴμοι, κασίγνητ᾽, ὄμμα σὸν ταράσσεται, 
ταχὺς δὲ µετέθου. 

7. Τὴν θάλασσαν οὕτως ἠρεμοῦσαν πολλάκις ἰδεῖν 
ἔστιν, ὥστ᾽, οἶμαι, καὶ τὸν δειλότατον καταφρο- 
νῆσαι. τί οὖν; διὰ τοῦτο πιστεύειν δεῖ καὶ μήτε 
ἀγκύρας ἔχοντα μήτε πηδάλιον µήτε τἆλλα τὰ 
πρὸς τὴν σωτηρίαν ἀνάγεσθαί ποτε; ὄψει γάρ, 
ἂν οὕτω τύχη, μετ) ὀλίγον κατερείσαντος ἀνέμου 
κλύδωνα ἰσχυρὸν καὶ 

κύµατά τε τροφόεντα, πελώρια ἶσα ὄρεσσι, 
κυρτὰ φαληριόωντα" 

καὶ τὸν νῦν σοι φαινόμενον πρᾶον καὶ πολλὴν 
ἐνδεικνύμενον εὔνοιαν καὶ σπουδὴν τῆς τυχούσης 
αἰτίας καταλαβούσης ἄγριον εὑρήσεις Καὶ χαλεπὸν 
καὶ πᾶν ὁτιοῦν κακὸν ἔτοιμον ἐργάσασθαι. 

8 Πόσα δοκεῖς τὴν Ἀπήδειαν εὔξασθαι τοῖς θεοῖς 

1 τότε Πείδ]κα: ποτὲ. Σ τε γι Ῥ. 

1 Ἠπτίριάες. Ογερίες 959-354. 
2 Τηϊς ἵ5 α οεπίο, οοπβΙςπς οϐ Οάψβεεν ὃ. 990 απᾶ Γίαά 

19. 99. Τποιρῃ {απι]]ατ υγ] πε 5εα απά ἸατρεΙγ ἀερεπάεπί 
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ΤΗΕ ΘΕΥΕΝΤΥ-ΕΟῦΕΒΤΗ ΡΙΡΟΟΌΒΡΕ 

ἄοθες ποῖ Ίονα Ἠϊπιςδε], Ἠούν οαπ ο Ίονο αΠΟοίΙΠΕΥ., 
νηείμεν «ἴαπσαχ ΟΥ 50η οἳ Ὀτοίμεν ὁ 

Ἠμαί, ἴπεπ, πιαςδὲ οπε ἆο πο 50ΟΠ1Ι6 9Π6 Ίπακος 
α «Πουν ο ΠΙεπάςΠΙΡ, ἴα]κες α 5οΙεπαΠ οα{Ἡ αἲ ἴ]πο αἰίαν, 
απά ἶς αἰπιοςί εασεΥ ἴο Ῥαΐσμεν ἨΙπιςε]{ ἴπενε  Ἠο 
πηαςί Ηκίεῃ. οἳ οοπχςα, ἱππππεαίαϊτε]γ, απ. Ὦν Ζευς, 
Ρος5ίβ]γ ποὰ αδ5επε: γεῖ αἲ ἴλο 5απια πιο Ῥο ατα 
εετίαϊη ἴλαί ποῖ οπθ ο Πὶς Ρρτοϊερίαίίοης {5 ναµα. 
Έουν εχαπηρ]εα, νΊεπ Ε]εοῖτα ῬεΠπε]ά Ονορδίες γγεερίπο 
απά ςαϊνίπς ἴο ἆτανν εν Το Ἠϊπα, αἲ ἴλα πιοπιοηῖ 5ο 
εαρροςαεά ἴ]λαί Ίο Ἰαὰ εχρεγίεποεά 5οπ]ο αβατετηεπ! 
οἳ ὶς ππαάπεςς, απά γεῖ 5Ίο νγας αν ἔγοπα ἰταςῆπο 
Είπα οπΏτε]γ. Αἲ απγ ταῖε «Πονί]γ αἰἴεινγατα, 5εεῖπο 
Ἠϊπα 5οτε ἀῑςίταισῃί, 5ο εχο]αίπιες, 

ΑΗ πηο, ἀεαν Ῥγοίμεν, που; οοπ{ιςοά ἴπγ οΊαπος, 
ἨΗονν ον τ]ν ἴποα Παςί οπαπσες |! 1 

Ασαἴῃπ, ΟΠ6 ΤΠαΥ οἵεη Ῥο]ο]ά ἴ]ε 5οα 5ο οαἶπι ἴμαῖ, 
πιθμίη]κς, ενα ἴπο τποςῖ Εππϊά ννοι]ά 5οοτπ 1. γπαϊ 
ἴπεη ὁ Οπ ἐμαῖ αοοοιπῖ «Ποα]ά οπο Ἠανο Γαἲ ἵπ 1, 
απα ν(Ὦ πείίμεν αποΏονγς ΠΟΥ τας που αἰ] ἐμο οἴμεν 
αἰᾶς ἴο ςα{εῖγ ενετ ριῖ ἴο 5οα ξ Ναγ. 1 Γοτίαπε 5ο 
4εοτεας. Ρτεςεπῖ]γ α σα] γη] «νγοορ ἀονπι προπ γοι 
αηπᾶ γοι νι] ῬεΠμο]ά α τηὶσΏίγ 5αγσε απά 

Έπογπποις Ρί]]ουνς, Ώασο ας πιουπίαϊΐης ατε, 
(σης απ ἵορρεά ντ ἔοαπη 3: 

4ης ἴ]λο ππαΠ γΥο Ραἳ ποΥ/δεετης {ο γοι σεπῖ]ο απἆ νο 
ΏηᾶΚες πΙΙΕΟἨ ἀἱςρ]αγ οἱ Κἰπάπεςς απά Ζεα]. νετ 5οπιθ 
επαποε οοσαδίοπ ονετίακας Πίπα γοι γη] βηΠα ἰς 5ανασα 
αηπά ἨαγςΏ απ τοαςγ ἴο γνοτ] απγ απᾶ εναν} πιςομ]οΓ, 

ἨΗοῦν πιαἩπγ ΡΙαγεχς5 ἆο γοι 5«Ἱρροςε Ἀ{αάσία οὔετοά 

οἩ 1 ἔοτ α Πνίπς, ἴε (πτεεκς Ρε] ἴονατα 1 α νἸο]αδοπιε 
τοδροεοῖ, απ ἰλεῖν ντ] ίηρς «πουν Πέ], 1 αΠΥ, ἴτασε οἱ 1Ο} ἵπ 
ςα1]]πρ οΥ 1πΠ με 5εα. 
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ῬΙο 6ΗΠΒΥΞΟΞΤΟΜ 

ὑπὲρ τῶν τέκνων ἢ ποσάκις ἀγωνιᾶσαι νοσούντων 
3 2 2 ον ἢ ποσάκις ἀντ᾽ ἐκείνων αὐτὴν ἂν ἑλέσθαι τελευτᾶν; 
3 υ] / .ὶ / .) . 2 / Ν / . - 

ἀλλ᾽ ὅμως αὐτόχειρ αὐτῶν ἐγένετο. νὴ Δία, ἐρεῖ 
. - Ν 

τις, ὀργιζομένη καὶ ζηλοτυποῦσα. τοὺς πολλοὺς 
δὲ . Ἂ ” 11 - / / 

ἑ οὐκ ἂν οἴει καὶ ζηλοτυπῆσαι; τί δέ; Φθο- 
- / / τ) / Ν Δ λγΑ Ν 

νῆσαι; τί δέ; ἐλπίσαι; σχεδὸν γὰρ αἰεὶ καὶ 
- / - συνεχῶς ἐν τούτοις εἰσίν. μὴ τοίνυν πίστευε τοῖς 

Αα. α) - 

εὐνοεῖν φάσκουσι καὶ µήδέποτε ἂν' ἐγκαταλιπεῖν 
« 

τὴν πρὸς σὲ φιλίαν. ὥσπερ γὰρ αἱ τὸν ἄνεμον 
σηµαίνουσαι ταιγίαι κατὰ τὴν στάσιν αἰεὶ τοῦ 

-- λ / / 

πνεύματος αἰωροῦνται, νυγνὶ μὲν οὕτως, πάλιν 
λ / ς - 

δὲ ἐπὶ θάτερα, τὸν αὐτὸν τρόπον ἡ τῶν φαύλων 
- / 

διάνοια πρὸς πᾶσαν φορὰν οὕτως" ἔχει. 
- / .) Ἀ, / / Δ 

ϱ. Τοῖς δούλοις οὐδεὶς πιστεύει συντιθεµένοις διὰ 

τὸ μὴ κυρίους ἑαυτῶν εἶναι. πολὺ μᾶλλον οὐ χρὴ 
- - / / - 

προσέχειν ταῖς τῶν τοιούτων ὁμολογίαι. τῷ 
- - / Ν 

παντὶ γὰρ πλεῖον ἀπέχουσι τῆς ἐλευθερίας διὰ 
τὴν κακίαν οἱ ἄνθρωποι. τοῖς νεωτέροις τοσούτων 

- λο / « » / ων 

ἐτῶν νόμος οὐκ ἐᾷ συµβάλλειν ὡς ἀπίστοις οὖσιν, 
2 Δ Ν ολ » / / μ 

οὐδὲ γυναικὶ παρ᾽ ᾿Αθηναίοις συναλλάσσειν πλὴν 
- Δ Δ - / 

ἄχρι µεδίµνου κριθῶν, διὰ τὸ τῆς γνώμης ἀσθενές. 
-- λ / 

τῶν μὲν γὰρ πάνυ νέων οὐθὲν διαφέρουσιν οἱ 
-- α Δ .) λ α / Δ - 

φαῦλοι, μᾶλλον δὲ οὐδὲ τῶν παιδαρίων, πλὴν τῶ 

1 καὶ ἀε]εῖεά Ὦγ Ὠϊπάοτε, Εππρετῖας τεαᾶς ὀργίσασθαι καὶ. 
ᾗ ἂν αἀάεὰ Ὦγ Μαάνϊιρ. 

5 ΑΕΙΘΓ οὕτως ΞΟΠΗΏΥ αά5 ἢ οὕτως. 
4 γέων ΑΤΠΙΤΠΩ: νεωτέρων ΟΥ μετεώρων. 

1 Ίπ Ειτιριάες᾽ Ἰεεία ἴ]πε Πετοῖπε ας ἴνγο οΙ]άτεῃπ, 5οπ5 
οϐ «9 αδοῇ, ν Ποπ 56 ἠαά Πε]ρεά ἴο ραῖπ ἴμπα (πο]άεπ Ἐ]εεσα. 
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ΤΗΕ ΘΕΑΝΥΝΕΝΤΥ-ΕΟ ΕΤΗ ΡΙΡΟΟΙΓ ΒΡΕ, 

το ἴμε σος ἵηπ Ῥεβα]ξ ο8 πετ ομ]άτετ, οἨ Που ΠΙΕΠΥ 
Ἠπιες αῑά 5Ίε 5αῇογ αροπγ ὙΠει ἴΠεγ Ὕγετε 1], οἳ 
Που οξεη γνοι]ά «Ἠε Ἠανε «Ἠοσεπ ἴο σἶνε Ἠει ΟΠ 
Ἠΐε Ίπ Γλεῖγ εἴεαᾶ ἰ Ὑεὶ «ο Ρεσαπιο ἐλεῖν ππΙτάετοτ.ὶ 
ὌΑγε, ΘΥ Ζεις, 5οπιε οπε γψ]] σαγ, ΄ Ιπα Πἲ ο απσεγ 
αηπᾶ ]εα]οαςγ.  Βαῖ ἆο γοι ποῖ 5πρροδε ἴλαί πηοςὲ 
οἱ πιαπ]κίπά οοἱά αἰξο Ῥεεοπιε Ἰεαίοας, οεπνίοις, 
αρρτεΠμεηςίνε ὁ ἩΝΗΥ. οπε πηἰσηί αἰπιοςσί 5αγ ἴλπαί 
ΤΠεγ ατα α/αγς απά αποεαςίησ]γ ἵπ ἴ]πε στρ οἱ ἴΠεςε 
επιοίίοης. Ὦο ποῖ, Ἰπεγείοτε, ἴγαςί ἴποςε νο 5αγ 
ἴπαῖ ἴπεγ {εε] ΚΙπάΙγ {ουατά γοι απα ἴλαῖ ἴλεγ ηενεν 
πγοι]ά αραπάοπ είν αβεοξίοπ {ος γοι. Έον ]αςί ας 
ἴπε 5«εαππθγς νΥΠπΙοὮ πλατ]ς ἴ]ο Ῥτγεσζα α,ναγς Βατίον 
αεοοταίπσ Το ἴπο απατίεν ἔγοπα νπίοὮ 15 Ῥ]ουνς, πουν’ ἴπ 

Ὠπὶς ἀῑτεοίῖοι απά πουν ἵπ ἴλπε ορροςίἴτο ἀἰτεσίίοι, ἴπ 
ἴπε 5απῃο Ίναγ ἴΠε που οΕ τα οϱΟΠΙΠΠΟΠ Ἠεγά 5ΕΗΕἲς 
ἵῃ τε5ροηςε [ο 6αςὮ απᾶά 6ΥΕΥΥ αΠΙΟΠΟΠ. 

Νοβροάγ ἰγαςῖς 5Ίανος πμοη ἴΠ6γ πηακο αἩ ασγθο- 
πηεηῖ, Του Πε τεασοῦπ ἴΠαϊ ἴΠεγ αγαε ποῖ ἴλοίϊν ΟΝΏ 
πιαςίετ5: αγ πποτο 5Ποι]ά οπο ραγ πο Ἠεες ἴο ἴ]α 
ασγεεπηεπῖς οἱ 5ιοἩ Ῥεγσοης αξ Τ απ. ἀεσοηρίηο, 
Έον ἵηπ ενετγ τεδρεοῖ ΠΙππαΠ Ρεΐηςς, Ρεοαιιςα οἳ ἰ]ιαῖν 
ἀερταν!ϊγ.ατε {αγίπεγτεπιονες ἔγοπη α 5ίαῖε οΕ{γοδάοπη. 
ΤΠε Ίαν ἆοος ποῖ ρετπηῖῖ οπε Το πιαΚε α οοπίταοῦ νἴῃ 
Ρετεοή5 γοιησοε ἴΠαπ α 5ρεοίμεά αδε οἩ ἴΠα στου 
ἴπαί ἴπεγ ατα απίταςννογίΏγ, που, αἲ ΑἴΠεῃς, πιαγ 
οη6 Ἠανε Ραδίΐποςς ἀεαΠπος νήἴῃ α ὙοπιαηΠ εχεοερί ἴο 
ἴπε εχίοπῖ οξ α πιεαςτε οἳ ΡαΤΙΕΥ Ῥεσαιςο οἱ ἴ]ο 
Ὑγθακηεςς οἳ Έεππα]ο ]ιάσεπιεπί. Ίπ {αοῖ, ονάίπατγ 
Ρετςεοης ατα πο Ρεϊΐετ ἴπαπ ἴ]ο νετγ γοιπς. οἵ ταἴ]ου 
Παπ ενεη ἴμε Ἠτί]ε Ῥογς, οχεερί ἵπ ἰλαῖν Ῥοαίγ 

Ἐου τεαςοης Οο8 5ἰαΐε ηε αβαπάοπεᾶ ἨΝεάεῖα απᾶ πιαττ]εᾷ α 
ΟοτΙπίμίαη Ῥτίπσεςδς, ΨΠετεαροηπ Ἀ[οᾶεία 5ἱον; Πετ οπΙ]άτεπ 
απ ἴπε Ῥτίποςςς, απ 5οισΗηί τείαρε ἵπ Αίμεῃς. 
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ΡΙΟ 6ΠΒΥΡΟΞΤΟΜ 

/ Δ -- / Δ - τα - 

δύνασθαι καὶ τῇ πανουργίᾳ' διὸ μᾶλλον αὐτοῖς 
3 - 3 / ζ / ἅ 

ἀπιστεῖν ἐκείνων προσήκει. 
Ὡ) - Δ 

Μακάριον γὰρ ἂν ἦν, εἰ καθάπερ παῖδα καὶ 
Δ ψ / 

µειράκιον καὶ νεανίσκον καὶ πρεσβύτην χρόνος 
αν Δ / 

ποιεῖ, καὶ φρόνιμον οὕτως καὶ δίκαιον καὶ πιστὀν. 
- - - / .) / α) 

καὶ μὴν τῶν γυναικῶν τῶν φαύλων οὐδέν εἰσι 
/ Ν Ν Ν 

βελτίους οἱ ἄνδρες οἱ µοχθηροί. κατὰ γὰρ τὸ 
- Ν / 

σῶμα διαφέρουσιν, οὐ κατὰ τὴν διάνοιαν. καθ- 
ο. - / - άπερ οὖν πρὸς οὐδὲν ἐκείνας ἐᾷ προσίεσθαι τῶν 

/ 3 / ε (ή » ε) ϱ/ / / 

πλείονος ἀξίων ὁ νόμος, ἀλλ᾽ ὥρισται µέχρι τίνος 
/ Δ η 

προσήκει' τὸν αὐτόν, οἶμαι, τρόπον καὶ τοῖς 

πολλοῖς µέχρι τῶν ἐλαχίστων κοινωνητέον' πρά- 
ὃ / Ξ 

ἔεων δὲ µειζόνων ἢ λόγων ἀναγκαίων ἢ τῆς 
» / - Δ Δ / . / ὴ Δ 

ἀσφαλείας τῆς περὶ τὸν βίον οὐδέποτε. καὶ γὰρ 
- α - νο] ο] 

εἴ ποτε ἀπέχονται τοῦ κακῶς ποιεῖν δι ἣν δήποτ᾽ 
24 - 

αἰτίαν, ὥσπερ τὰ θηρία πολλάκις ἠρεμεῖ κοιμώμενα 
ἢ ἐμπεπλησμένα, τὴν µέντοι φύσιν οὐκ ἆἀπο- 
βέβληκε τὴν αὑτῶν, παραπλησίως δὴ κἀκεῖνοι 
χρόνον τινὰ οὐκ ἔβλαψαν, ἔπειτα συµβάσης προ- 

/ ο 

φάσεως καὶ τὸν' τόκον, φασί, καὶ τὸ κεφάλαιον τῆς 
πονηρίας ἐκτίνουσιν. 

ε / α) ς / - / ε) - 

0. Λάκων, ἐν ὁμιλίαις τινῶν συντιθεµένων αὐτῷ 
Δ 2 / 3 - 

καὶ ἀξιούντων παρ᾽ αὐτῶν λαμβάνειν ἣν ἂν προ- 
ο / - 

αιρῆται πίστιν ὑπὲρ τῆς φιλίας, µίαν ἔφη πίστιν 
ω ὶ ΣΑ / .) - ΔΝ / ΔΝ 

εἶναι τὸ ἐὰν θέλωσιν ἀδικῆσαι μὴ δύνασθαι, τὰς 
Δ ΔΝ / 9 Δ / 2 - 

δὲ λοιπὰς πάσας εὐήθεις καὶ τελέως ἀσθενεῖς. 
/ / Δ -- α - 

ταύτην µόνην παρὰ τῶν πολλῶν τὴν πίστιν δεῖ 
/ - 

λαμβάνειν, ἑτέραν δὲ οὐδεμίαν. ἡ γὰρ ἐκ τῶν 

1 τὸν αἀάεὰ Ὦγ Ἠεῖρ]κο. 
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ΤΗΕ, ΘΕΥΕΝΤΥ-ΕΟὉῦΒΤΗ ΡΙΡΟΟΌΒΡΕ 

εἰγεπσί] απά ἰ]εῖν ταςοαΠίγ:; οοπ5εαιεπῖ]γ ἴμεγ ἆε- 
«οτνε ἰο ϱο ἀῑδίγταξίεά πιοτε ἴπαπ ἴποςο οἴμενς. 

Ἡϊ πνοι]ά Ιπάσος Ρε α Ρ]εςςίτισ 1, ]α5ί αξ οπε Ώδοσπιες 
εαοσεςείνε]Ιγ α Ἰα4. α 5Πρ]ίπς, α γοιίἩ, απἆ απ ο]ᾷ 
ΏΔΏ ὮΥ ἴ]λο ραςσίπσ οἳ Ἠππε, οπο πη]σηί αἶςο ἴπ ἴῃπε 
84ΠΊΕ γίαΥ Ῥεσοπιο νΊδε απά ]α5ί απά ἴγαςνοτίῃγ. 
Ὑεῖ Τξ πιιςδῖ Ὄο δαϊά ἰπαῖ ποῦ οπ6 αυΠῖςί Ῥοίϊίετ ἔπαπ 
ΝΟΠΙΕΠ οἳ με ΠπεαπαεΥ 5ογῖ ατα ἴπε ΠἹοη Ίο ατα 
ἀερτανεά. ἸΠεγ ἀῑβον ἵπ Ῥοςάγ. ποῦ ἵπ παπά. ΑοζοΥ- 
ἀἰπο]γ. ]α5ί ας ἴμε νοπιοη αγο ποῖ αἱ]ογγεά Ὦγ Ίαν το 
αεοερῖ αστεεπιεηἰς Ιπνο]νίης ἴοο Ίαγρο α 5ΙπΑ, Ρα 

α Ἠπηί Πας Ῥεεπ 5εϊ ἀοβηίπο πε απιοιπῖ ἴο γ/ΠΙοΠ 
ἴΠεγ πΠΔΥ ἆο 5ο, η ἴμο 5απιο αγ, 1 Ῥε]ενε, νε 
«Ποι]ά αἱξο Ἠανο ἀεα[πσς ντ] ἴμο ογάίπατγ ταπ οἳ 
ΏἹΕΏ 5ο Ίαχ ας ἴπε ἰμίπσς οἳ ]εαςί Ἱπιροτίαπος, Ρα 
η αοἴίοης οξ στεαῖετ Ἱππροτίαποο ος ἴπ ἀἰξοιςείοης 

αροαῦ αγδοπί τηα[ίενς ος ἵπ ἴπε ςα[εσιατάίπο οῇ οπε΄ς 
εχἰξζεηςθ, πενεγ! Έοτ ἴμε {αοῖ 15, 1 ἴΠεγ ενετ τε- 
Εγαΐπ ἔποπα ἀοΐπο πηϊςοβίεξ {ον νμαϊίενεν γεαξδοή, ]αςί 
ας ἴλπα νά Ῥεαςίς οεἵεπ ατα απἰεῖ νΏεη α5]εερ οΥ 
εαΐῖοά νηἴῃ {οοά, ἴποισῃ ἴπογ Ἠανε τοῦ ἀἰςοαγαες ἴ]ιοῖν 
ον ροουατ πατε, ςἰπα]ατ]ν ἴ]λο Ἱηαδςες ἴοο Τοτγ α 
πε 4ο πο Πατπι, γεῖ Ἰαίετ νΏεπ 5οπιε ρτεϊεχί ἰς 
Ργεσεπίεά ἴΠεγ ραγ ἵπ Γα]], ας ἴπε ςαγίης σο65, οί] 
ἴμε Ιπίεγοδί απ ἴ]μοα Ρεϊποῖρα] οἱ ια. νΠαίηγ. 

ΤΠοε ρατίαη, νΏεπ ἵπ 5οοίαὶ σαϊμετίπσς οεγίαϊη 
ρογεοἩς οβετεά ἴο πιακο α οοπιραοί να Ἠϊπη απά 
Ἱην]τεςὰ Πίπῃ Το ἴακοα α5 α σιαταπίες οΕ ἰλοῖν ΕΙοπάςΠΙρ 
νηαίενεν Ἠο πηϊσηί οποοςο. τορ]οά ἴπαί ἴπεγο γγας 
οΠΙΥ οπε σιαταηί6ς, ΠαπιεΙγ. ἴΠεῖγ ἹπαβίΠμίγ το ἆο 
Ἠανπῃ ενεπ ΗΕ Γεγ νήσῃεά, Ραΐ ἴΠαῖ αἲ] οἴπεν σαταπῖθες 
γεγε Γοο]Ι5Η απἆ αβςο]αἴεΙγ σοοά {ον ποϊμίπο. Τ]μαϊ 
οιαταηῖεε αἶοπο «Ποπ]ά οπε αεοερῖ {ποπ ἴμε τηαδςες, 
πο οἴμπετ. Έοτ ἴπε σιαταπίεςο νησι οοηςῖςίς ἴπ 
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ΡΙΟ 6ΗΠΒΥΡΟΣΤΟΜ 

λόγων καὶ τῆς συνηθείας καὶ τῶν ὄρκων καὶ τοῦ 
/ / (ον τς] Ν » ΔΝ Γωλ - γένους καταγέλαστος. ὁ ᾿Ατρεὺς ἀδελφὸς ἦν τοῦ 

Ουέστου καὶ τῶν παιδαρίων, ἃ κατέκοψεν, θεῖος' 
ὁ ᾿Μτεοκλῆς καὶ ὁ Πολυνείκης οὐ µόνον ἀδελφοὶ 
κατὰ τὸν νόµον, ἀλλὰ καὶ ἐξ υἱοῦ καὶ μητρὸς 

” 

γεγονότες τῶν ἑυγγενεστάτων: ὥστ”, εἴπερ ὠφέλει 
τι τὸ γένος, οὗτοι μάλιστα ἁπάντων ἀλλήλους" 
ὤφειλον ἀγαπᾶν' ἀλλ᾽ ὁ πιστευθεὶς πρῶτον τὸν 
πιστεύσαντα ἐξέβαλε καὶ τῆς πατρίδος ἀπεστέρει 
καὶ μετὰ ταῦτα ἀλλήλους ἀπέκτειναν. ὁ Θησεὺς 

λ ε / Δ Ἂ Δ ε/ 

τὸν Ἱππόλυτον, πατὴρ ὢν καὶ Ποσειδῶνος υἱός, 
διαβολαῖς πεισθεὶς ἀπέκτεινε καταρασάµενος. ὁ 
Πρίαμος πρότερον εὐδαιμονίᾳ διαφέρων καὶ τοσού- 
των ἐθνῶν καὶ τηλικούτου τόπου βασιλεύων, 

5” 9 ο) 

ὅσσον Λέσβος ἄνω Μάκαρος ἔδος ἐντὸς ἐέργει 
Δ / ή να τς / » / 

καὶ Φρυγίη καθύπερθε καὶ ἨἙλλήσποντος ἀπείρων 

διὰ τὸν υἱὸν καὶ τὴν ἀκρασίαν τὴν ἐκείνου πάντων 
ἀθλιώτατος ἐγένετο. καὶ οὗτοι μὲν ἐπίσημοι. πό- 

/ ” - 3 ς νά / - » 

σον δέ, οἴει, πλῆθος ἐν ἑκάστῃ πόλει τῶν ἆφα- 
νῶν καὶ δημοτικῶν ᾿Ατρέων καὶ Θυεστῶν, τῶν μὲν 

Δ 3 / 2 - ΔΝ . ”/ τν 

καὶ ἀποκτιννύντων κρύφα, τῶν δὲ εἰς ἄλλα ἐπιβου- 
1 Α{ΕἴεΓ ἀλλήλους Ρβαβ]ς ἀε]εῖεδ μᾶλλον. 

1 Τις 1 Ῥιῖ οπε οπαρίεν ἴπ ἴπε 5οαπάα]οις ἴαιε ο ἴπε 
ἀεα]ηρς οἳ ἴπεδε Ώνο Ώτοί]ετς, α ἴα]ε ἰλαί {οτπας πε Ῥασ]κ- 
Ργοιπὰ οἳ ΠΙάΠΥ α (τεε]ς ἱταρεάγ: οξ. Αροῄοᾶογιςδ, Ι1δΙίο- 
{λεσα., ερίἴοιπε 9. 10-14. ἴπ τεγεηρε {ΟΥ ἴπε θεά ποῖοπ ος Πῖς 
πε Αἰταιις 5]ενν ἴιο ομ]άτεη οἱ ᾿ΓΗγερίες απἆ 5δεγνεὰ αν 
Βε5Η ας {οοᾷ {οτ ἰπεῖτ {αΐμεν Το εαῖ. 

2 Οεαϊρις ππνΙπρ]γ πιαγγ]εᾷ 5 πιοίμετ πο... απᾶ 
Ὦγ Ἰετ ε Ῥεσαππε ἴπε {αἴπετ οἱ Είεοσ]ε5 απ Ῥο]γπεῖοες. 
Ἠλ/πεπ Οεαἴρας ἀἰδοονετεᾶ Πῖς 5ἵπ απἀ ανα τρ Πὶ5 ἴμτοπε ἵῃ 
Ύπεβος, Εεοσ]ες αχρε]]εᾷ Πὶς Ῥτοίπεν, Ῥις Ῥο]γπεῖσες Ιεᾷ απ 
αγΠΙΥ αρα]ηςί Τπεβες, απά ἵπ ἴιο επδαῖπρ Ῥαΐ]ε εασ] 5]εν/ 
Ὠπε οἵ Πε. 
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ΤΗΕ ΕΥΕΝΤΥ-ΕΟΟΒΤΗ ΡΙΡΟΟΒΡΕ, 

Ῥήταςες, ἵπ αοφπαϊπίαποεκΗ{ρ, ἵπ οαἵμς, ἵπ ἸκπςΠΙρ ἷς 
Ἰαασβαρ]ε. Αίτεις ννας ἴμε Ῥτοίμετ οἱ ΤΗγεςίες απἀ 
ἴπο Ἱπο]ε ο ἴΠε Πί]ο Ῥογς ν]οπα πε 5]αισ]ηίετεά 1: 
Ἰϊαοσ]ες απᾶ Ῥο]γπεῖοες γγετε ποῖ οπἱγ Ῥτοίπενς 
αοσοτάϊΐποσ ἴο ἔμο Ίαν, Ραῦ αἶςο ομΙ]άταπ οἱ α 5οπ απἀ 
Πὶ5 πποί]ενγ, ἴῃε οἶοςεςί τε]αϊοπςΒίρ Ροββῖΐρ]ε; ὙἨεγε- 
{οχα, 1 ἴλογο Ὕνετε απγ ΠΜ ἵπ Είγ, μεσα πιοςί 
οἳ αἰ] «Ποι]ά ανα Ἰονεά εαο; οἴμει; νἼσοταας, ἵπ 
ἴε βγςδί Ῥ]ασς, Ἐς νο Πα Ῥεεπ ἰγιςδίεᾷ εχρε]]εᾷ 
ἴπο Ὀτοῖμαν νο Πας ἰταςίοά Πίπι απ τορροεᾶ Ἠϊπι οἱ 
Ἠΐ5 οοαΠίτγ, απᾶ αξίον ἴλαί ἴΠεγ 5ἶεν εαοα οἴμεν." 
ΑΙλοις] ΤΠεσοιις νγας ἴμε βαΐμεν οἱ ΗΙρρο]γίις απάἆ 
ἴπε 5οη οἱ Ροβείάομ, ρεγςιαάες Ὦγ εἸαπάθνς Ίο ουγςεὰ 

᾿Πἱ5 5οηπ απά Ῥτουισηί αροιαῖ Πὶς ἀθαίμ.Σ Ῥτίαπα, νο 
ΡγενίοιδΙγ Ἠαά Ῥεεπ ποίαρ]ο ἔογ σοοᾷ {ογίαπε απ 
ΝΥΠΟ Ίνας Κίπο ονεΥ 5ο ΠΙΔΏΥ ἴ]ρας απ 5ο γίᾶε α 
ἀοπιαϊτ---- 

Φοεαν/ατὰ ας [αγ ας Ἰ,6ο5ρος, ἴλο αροάςο 
ΟΕ Μασαν, Ἰαπάνγανα ἴο Ῥητγοῖα απ ἴ]ε «ἴγεαπι 
ΟΕ Ῥουπά]εςς Ηε]εξροπί Ἰ--- 

αἱ] Ῥεοσαιιςο οἱ Πῖς «οηπ 5 απά ἴλαί 5οπ΄ς Ἱποοπίίπαοηος 
Ῥεσαπιο ἴ]μα πιοδῖ πγαίομοθα Ππαπ οἱ α]]. Χο ἴῃοςε 
Ίγετε ΊΠεΠ οἱ πια], Ρας Ώου στεαί α πιπ]Ητιάςα ἆο 
γοὰ 5αρροςε «απ Ρο {ουπά ἵπ ενετγ οἱἵγ οἳ ἴλμε οΏβοιτε 
απά Ρ]ερείαπ Αἴγειςες απά ΤΗῆγεςίαςες, 5οπιθ αοἴπα]]γ 

εοπαπηϊτήπσ πανάεν απείεοῖεᾶ, απά 5οπης πιακίηςσ 

ὃ Ῥμαεᾶνα, ἴπε 5ἴερ-πιοίπεν οἳ ΗΙρρο]γίιις, ἰμπνατίεᾶ ἵπ 
πετ Ῥας5ῖοη {ογ ἴπο γοιῖἩ, οοπιπηϊεεα 5ιἱοίᾶς, απᾶ Τποδοιις. 
Ῥείταγεα Ὦγ πα ἔαΐδε «πατρας 56 1εβί Ὀεμίπά, οιιγ5δεᾷ 5 50Π 
απά οαιιδοᾷ Πὶ5 ἀθεαίῃ. Τ]ο ἴα]ε 5 ἴο]ά Ὦν Επτίρίάες ἵπ Πὶς 
Πἱργροίμίας. 

4 ]Παά 94. ὅ44-δ4δ, αιοϊεᾷ υϊῃ 8οπιο νατίαίῖοπ ἵπ ΟΥ, 
ο θ. 

ὅ Ῥατὶς. 
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ΡΙΟ ΟΗΒΥΣΟΣΤΟΝΜ 

λ / ε) / / Δ / 

ευόντων; ᾿Δερόπας μέν γε καὶ Κλυταιμνήστρας 
λ / ως ΤΟ τς η 1 

καὶ Σθενεβοίας οὐδὲ εἰπεῖν ἐστιν. 
Ξ] λλὰ ΔΝ ΔΝ -- / . - . / 

Αλλὰ τὰ μὲν τοῦ γένους καὶ τῆς οἰκειότητος 

τοιαῦτα, τὰ δὲ τῶν ὄρκων ποῖα; ὁ Πάνδαρος 
”/ - τς σα Δ [4 Δ -- 

ὤμοσε τῷ Μενελάῳ, ὥσπερ καὶ οἱ λοιποὶ Τρῶες, 
.] ε) ᾧώ Δ ω) ”/ .) / / 

ἀλλ᾽ οὐδὲν ἧττον ἔτρωσεν αὐτόν. Τισσαφέρνης 
. ”/ ν Δ / / / « 

οὐκ ὤμοσε τοῖς περὶ Ἐλέαρχον; τί δέ; ὁ βασι- 
Ν .) Δ λ Δ / λ) . ΔΝ Δ 

λεὺς οὐχὶ καὶ τοὺς βασιλείους θεοὺς καὶ τὴν δεξιὰν 

ἀπέστειλε; «Φίλιππος δὲ ὁ Μακεδὼν οὐ διετέλει 

καθάπερ ἄλλο τι τῶν εἰς τὸν πόλεμον εὐχρήστων 
καὶ τὴν ἐπιορκίαν παρεσκευασµένος καὶ δυσὶ 

τούτοις τὰς πόλεις αἱρῶν, τῶ τε παρασπονδεῖν 
Αα. / -- 

καὶ τῷ τοὺς προδώσοντας παρασκευάζει; τῶ 

παντὶ πρὸς ἐκεῖνον τὸν τρόπον οἰκειότερον εἶχεὶ- 
- ο. .] 

τοῖς μὲν γὰρ προδόταις ἀργύριον ἦν ἀνάγκη 
/ ν - Ν ιο 4 ΣΩ) κ 

διδόναι, τοῖς θεοῖς δὲ περὶ ὅρκων' οὐθὲν ἐτέλει. 
Δ Δ / Δ / / 2 

τὸν δὲ Λύσανδρον τὸν Λακεδαιμόνιον γνώµην ἄπο- 

φαίνεσθαι λέγουσιν ὅτι τοὺς μὲν παῖδας ἀἆστρα- 
/ Δ / . α - Ν ΔΝ ”/ γάλοις καὶ σφαίραις ἐξαπατᾶν δεῖ, τοὺς δὲ ἄνδρας 

ο εν 5 «ς -- 191 ς / 
ὄρκοις καὶ ῥήμασιν. ἡ κερδαλῆ δὲ ἀλώπηξ ἑτέρα 

/ ο Ν Ξ) / Λ ΔΝ - / 

τίς ἐστι παρὰ ᾿Αρχιλόχω; τὸν δὲ τοῦ Γλαύκου 

1 οὐδὲ εἰπεῖν ἐστιν] ὅσας οὐδὲ εἰπεῖν Πετίεῖη, οὐδὲ εἰπεῖν 
ἐστιν ὅσαι ΑΥΠΙΤΗ. 

} ποῖα αἀᾶεὰ Ὦγψ Ανπίτη. 
8 εἶχε (.4ΡΡ5. ἔχων (4δαπβοῃ: ἔχειν. 
4 περὶ ὅρκων] ἐπιορκῶν 04548. 
ὅ ῥήμασιν ΕΠΙΡΕΓΙΗ5: χρήµασυ. 

1 Νοίϊοτίοις εχαπιρ]ες οϐ ππατῖτα] ΙπβάεΠΙγ. Αἐτορδ, νῖξε 
ο Αίτεις, Παά απ αΠαῖτ να Πῖς Ῥτοίπετ: (Ἰγίαεπιπορίτα, 
[ο ΟΕ ΑΡΑΠΙΕΠΙΠΟΠ, ἠνεά ἵπ αἀπ]ίετν νι Πὶς Ἰκίηδπιαῃ 
Λερϊδίμις, ΙΙ Ὑμοδο αἷά 5Ἡε 5]ενν Ἰετ Παδραπά οἩ Πὶ5 
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ΤΗΕ ΘΕΝΥΗΕΝΤΥ-ΡΟ ΕΤΗ ΡΙΡςΟ ΒΡΕ 

Ρἱοῖς οἱ οἴμεν Ἰῑπάς Ας {ον ἴΠο Αἐτορᾶς απἆ Ο1γ- 
ἴαεπιπορίτας απά Ῥίμοποβοσας, ἴΠεγ ατε ἴοο πάπιοτοις 

Το πΠΘΠΠΙΟΠ.Σ 
ΥεΙ1, 5ιιο]ι αγε [με {αοῖς αροιῖ Γαπ]γ απἀ ἀοπιεςίίς 

εσς, Ῥαἳ Ίου; αρθοαί οαἱῃς 2. Ῥαπάατας ϱανο αηΠ οαἴΗ 
ἴο Μεπε]αϊς, ας αῑά ἴ]ιε οἴμει Ίτο]αης ἴοο, Ρας ποπα 

ἴμο Ίεδς ο νοιπάεά Ἠπι. ὨὈἱά πο Τϊςςαρπετηες 
οἵνε απ οαἵἩ ἴο (Ἰεατεμας απά Ἠΐ πιεν Ναί ! 
ἀά ποῖ ἴα (νεαῖ Κίπο 5επᾶ ἴλοπι ἴΠε τογα] σος 
απᾶά Ἠῖς Ρ]σηίεᾶ νονά 25 Αραίΐπ, ἴακο ΡΠΙΙΡρ οἳ 

Μασεάον; Ἰαςί α5δ αΠΥ οἴπει Ἱπεαροη ΠΙΟΣ νγας 
φεγνίοεαρ]ε {ον Πὶς ν/ατίατο, ννας Ἠο ποῖ αἱναγς 
εαιήρρεά ΤΗ Ῥετ]Ι1γ ἴοος απά να Ίο ποῖ αἰναγς 
εεἰβῖπο ἴλια οἶες Ὦγ πιεαης οἳ ἴΠεςε ἴννο ἀενίοςς, 
αἴἴπεν νιο]αἴίοη οἱ {γεαίίες οἳ 5αρογπίπσ οἳ ἐγαίζους ὁ 3 
ἩἨε {οιπα ἴπε {ογπιεγ αἱ[οσεῖπεν ππογο οοπσεηία| : 
{ου νγμ]]ε Ίε Ἠαά ἴο σἱνο ΠΠΟΠΕΥ ἴο ἴ]ο ἱταίτους, ἴο ἴῃε 
σοᾷς Ἰε ραῖὰ ποϊλµίπς ἴπ οοηποχίοπ να οαἵῃς. Ας 
{ου 1 Υςαπάεν ἴπο Βρατίαῃ, ἴΠεγ 5αγ ἴλαῖ ηε σανε ας 
Ἠὶς ορίπίοπ ἴ]λαί Ρογς «Ποι]ά Ώε ἀαοθῖνεςα ντ Κπις]κ]ε- 
Ῥοπες απἀ ῬΡα]ς, Ῥαῖ ππεη γη] οαἴῃς απά ρῃταςος.5 
Ραϊ ἵς ἴο οταν {οχ αἲ αἲἱ ἀἰβοτοηῖ, αξ Ρροτίταγεᾶ 
Ὦγ Ατοβί]οσβιις 2δ Απά αν {ον ἴπε οχασ]ε τεσεῖνεα 

ταἴιτΏ {τοπ Ττογ: ΦίΠοεπεβροεα, Πανίπρ Εαϊ]εᾷ ἴο 5οάιιοθ Ίου 
Πιδραπά”5 σιοδί, ἨΒε]]εγορποῃ, {αἱδεΙν αοοιδεᾷ Ἠϊπι απά 
Ρ]οίτεᾷ Πὶ5 ἀεαίῃ. 

2 Ῥαπάατιας 5πατεᾶ ἴπ ἴΠε οαἵἩ Ρῖνεηπ ἵπ θεμα] οἳ αἰ] ἴ]α 
ΤΈτο]αῃς (1Ιίαᾶ 2. 398-901) απἀ ννας ]εὰ Ὦγ Αἴπεπα ἴο ν]ο]αΐε 
1 (1θίά. 4. 86-14 0). 

5 (4. Χεπορμποῃ, 4παθαςίρ 9. 9. 96-08: 9.4. 1: 9. ὅ. 97 8. 
4 Οπ Πὶ5 Ὀτίρετγ, οΕ. Ώεπιοδίμαπες, 4ο Ιαΐκα εφ. 965-268. 
δ 08, ΡιΙπίατοῃ, Γή απάετ 8. 
ὁ ΤΠε (γασππεηπῖς οξ Πῖ5 Ῥοεπῃ ατο ἵπ Εάπποπᾶς, Γ1εύή απἀ 

Ἰαπιῤις ΠΠ. ρ. 145 (1. Ο.Τ.) οξ. Αεδορ 44 {ΟΥ α Ρτοδε νειδῖοῃ. 
τας {οχ ἰτ]οκεὰ ἴ]ε αρε ὮΥγ Ρἰαγίηρ προῃπ Πὶς ομρίά1γ απἀ 
Ρτ]ά6. 
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η » ”’ / / 1 Ν χρησμὸν οὐκ οἴει πρότερον δεδωκέναι τοὺς 
πλείστους τῶν ἀνθρώπων, ὀμνύειν 

2 Δ / / Δ ”/ / 5/ 

ἐπεὶ θάνατός γε καὶ εὔορκον µένει ἄνδρα. 

καὶ τούτους μὲν τοὺς προειρηµένους καὶ τοιούτους 
ς / Δ Δ / / ε] / ἑτέρους διὰ τὰς περιστάσεις συµβέβηκεν ἐνδόξους 

/ Δ 3 / / Ἂ 

γεγονέναι, τῶν δὲ ἀφανεστέρων Γλαύκων ἢ 
Πανδάρων μεσταὶ μὲν ἀγοραὶ ἀνθρώπων, μεσταὶ 

μ 2 / Ν / ἀ 2 / / μ δὲ ἁγυιαί. διὸ µήτε τὸν ᾿Απόλλωνα µήτε τὴν 
5 α. / λ - 2 / λ / 

Αθηνᾶν σύμβουλον τῆς ἐπιορκίας λαμβάνουσι.. 
16 Αλλ ἡ συνήθεια τοῖς ἀνθρώποις µέγα δίκαιον 

τοῦ μηθὲν ἀδικεῖν καὶ σπονδαὶ καὶ τράπεζαι. τὸν 

Ἐὔρυτον ἀπέκτεινεν ὁ παρ) αὑτῷ ξενίσας, 

σχέτλιος, οὐδὲ θεῶν ὄπιν ἠδέσατ᾽ οὐδὲ τράπεζαν, 
Ν μά ς / ”/ Δ / Δ .] / 

τὴν ἤν οἱ παρέθηκεν' ἔπειτα δὲ πέφνε καὶ αὐτόν. 

καίτοι θεὸς ἔδοξεν οὗτος" τὴν τῶν θεῶν ὅπιν οὐκ 
αἰδεσάμενος οὐδὲ τὴν τράπεζαν καὶ 

τέρπεται ἐν θαλίῃ, κατέχων καλλίσφυρον Ἡβην. 
λ ε) / 2 μ ” ς πλ Ν ς / τὸν ᾿Αρχίλοχον οὐδὲν ὤνησαν οἱ ἅλες καὶ ἡ τρά- 

Δ ς / - / ιν 

πεζα πρὸς τὴν ὁμολογίαν τῶν γάμων, ὥς' φῆσιν 
1 πρότερον δεδωκέναι] πρότερον δεδαηκέναι Ἐπιρετῖ!ς, “Ἡρό- 

δοτον διαδεδωκέναι τοῖς πλείστοις Οἵ 'Ἡρόδοτον δεδιδαχέναι τοὺς 
πλείστους ΑΤΠΙΠΙ. 

Σ αὑτῷ ξενίσας Ατπϊπι: αὐτῶ ξενισθείς. 
5 ΑΕἴεγ οὗτος Πεῖδκε αἀάς ὁ. 4 ὥς ΓἱπάοτΕ: ὧν. 

1 Ἐοτ πε οοπιρ]εῖε τεδροπςε οἱ ἴπε ΒγΙΠία, 59εε Ἠετοάοῖιις 
6. 856. 

2 Αταϊΐιςδ. ΡΠαεποπιεμα 9--. 
ὃ αἴποο Ῥαπάατις απά (απσοις ἀῑᾷ ποῖ ραῖπ ὮΥ οοπςι] πρ 

Αίπεπα απᾶ ΑΡο]ο, Ιαΐεν ρεγ]ατετ5 ανο]ἀεὰ ἴἨεδε ροᾷς. 
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ΤΗΕ ΘΕΝΕΝΤΥ-ΕΟ ΒΤΗ ΡΙΡΟΟὉΕΡΕ, 

ΡΥγ Ἰαασις, 4ο γοι πο Ιπασίπο ἴλαῖ πηοδὲ ππεη Παά 
οἴνεηπ ἰλαῖ αἀνῖοε ετα ἴ]αη, ΠαΠΙΕΙΥ, ἴο 8ΕαΣ, 

Φίπες ἆθαί] αγγα[ῖς αξ υγε]] ἴ]ε πιαη γηο Καερς 

Πις οαδἵπ 51 

Ἐάίεγπιογε, πῖ]α ἴξ ας 5ο Παρρεπεά ἴπαί ἴπε 
Ρείδοης ]αςί παπιοά απά οἴμεις Ἠκο λε αείενεά 
ποϊογ]εῖγ Ῥεσοαιςε ο{ ἴπο στεαῖ ενεπῖς ἵη νε ἴπεγ 
ἴοοκς Ρρατί, να ἴπε Ίε5ς Ἰαςίίοις (Ἰαπσιςες ος 
Ῥαπάαχιςος '' ἴπε πιατῖς ατα ἴμτοπσεά απἀ ἴπτοπσεά 
νε γναγς. 3. Τμίς οχρ]αίΐης νἩΥ ἴμεγ ἴακε πεϊίῃεν 
ΑΡο]]ο πον Αἰἴπεπα ας «οηςε]]ος η Ελεῖν Ῥεν]άχγ.ὁ 

Ῥαΐ, γοι 5αγ. {απι]αν αοαπαἰπίαηςσε εοηςΗταῖες Εου 
πιαπ]κίπᾶά α οτεαῖ πιοτα] Ῥαν αραἰηςί αΠΥ ΙΠ]ΙΥΥ. ἂψ 
αἷξο ἄο ἰγεαίες απ Πορρίίαμῖγ. Επατγίας νγας δ]αΐη 
Ὦγ ἴχε ππαπ νο Ἰας επἰογίαίπαα Ἠίπα ἵπ Ες ουςε, 

Τπε ἁατίπσ οπε, νο Γεαγεὰά ποῖ Ηεανεπ”5 νταβῃ, 
Νου τενετεποεᾷ πο ἴαρ]ο ο Παςὰ 5ρταας, 
Ῥιαΐ Ἰαΐεν ενεπ 5]ευν Πίς σοςῖ." 

Απά γεῖ Ἰε «απιε ἴο Ῥε ἰλποισηί α σοᾷ, ἴποαση Ία 
Ἠαά «Πον/Π πο τενεγεηος ΕΟΥ ἴ]πο απςσογ ο ἴπε σος οὗ 
{οΥ ἴμο ἴαρ]ιε ο ΠοςρΙαΠίγ, απά ηε 

ῬεµσμτείϊΗ ἵπ ἴ]ε {εαςί απἀ Παἴ] ου ννήδε 
Ῥαἶἰτ-απ]κ]εά ΗΠεβθ.5 

Ας {οτ Ανγοηπίιοσβις, Πῖς δα]: απ ἴαρ]ε αναϊ]οᾶ Επι 
παισΠί {ον ἴπε Γαβ]ππεπί οἳ Πὶς ππαντίασα οοπῖταοῖ, 

4 Οἄγεςει 91. 98-99. ἨὨὈϊο 566ΠΙ5 ἴο Ῥε αιποθΒηςσ ἔτοπι 
ΠΊΕΠΙΟΥΥ, {οΥ ηε ας οοπ{αςεᾶᾷ Πιτγίας να Πὶ5 5οη ΓρΗί{α5., 
ΨΠο νγεπῖ ἴο ἴαο Ἠοιδε οἳ Ηετασί]ος ἵπ αιεδὶί ο Πὶς 5ίο]επ 
ΠΙ8Υ65 απᾶ ἴπετε πιεί ἀεαῖμ. ΤὨἱο᾿5 ειτογ πιαγ Ὦε ἆπε ἴο πε 
{αοἳ ἰπαῖ Ἠοπιεν 15 5ρεακῖπρ οἱ ἴμε ου αδεὰ υγ Οάγδεεις, 
ΟΟΠΙΠΙΟΠΙΥ οα]]εὰ '' ἔπε Ῥου οἳ Ετγίις.” 

5 Πὐία. 11. 609. ἵροηυ Πὶς ἀεαίῃ ἨΗετασ]ες ν/ας ταῖδεᾷ ἴο 
Ροάμπεαα. 
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ΡΙο ΟΠΒΥΡΟΞΤΟΜ 

αὐτός. ὁ Λυκάων' ἀνόητος" εἰς τὸν ᾿Αχιλλέα δεύ- 
ο) 

τερον ἐμπεσών, δέον αὐτὸν ἢ µάχεσθαι προθύµως 
ἢ φεύγειν τάχιον, 

Α Ν Δ / / / φ. πὰρ γὰρ σοὶ πρώτῳ, φησί, πασάµην Δημήτερος 
ἀκτήν. 

[ο / ε / ϱ) / / α τοιγαροῦν πρότερον, ὁπότε οὐδέπω µετειλήφει τῆς 
παρ᾽ αὐτῷ τροφῆς, εἰ. Λῆμνον ἀπεμποληθεὶς 
3 / ἐς ὴλ ὶ » / ο. ἐσώθη: τότε δὲ ληφθεὶ ἀπεσφάγη. τοσοῦτον 
αὐτὸν ὤνησεν ἡ Δημήτηρ. τὰς νήττας καὶ τὰς 
πέρδικας οὐ πρότερον θηρεύοµεν, πρὶν ἂν φάγωσι 

Γ) ς - ή Δ ” ἀ » / 

παρ᾽ ἡμῶν. ὁ δὲ Αἴγισθος τὸν ᾿Αγαμέμνονα 
/ ο / / να η 

δειπνίσσας ὥς τίς τε κατέκτανε βοῦν ἐπὶ φάτνη. 
Ν ς . μ α / ς] μ ” 2 / ”/ καὶ ὑπὸ μὲν τῶν Τρώων οὐδὲν ἔπαθεν ἐν δέκα ἔτε- 

σιν οἷς ἐπολέμει καὶ οὐδεπώποτε αὐτοῖς συνέστιος 
α) / ε) Δ Δ 3 / 2 Δ Δ / ἐγένετο" εἰς δὲ τὴν οἰκίαν ἐλθὼν διὰ τοσούτου 
χρόνου, θύσας τοῖς θεοῖς, καὶ τὴν αὑτοῦ τράπε- 
ζαν παραθέµενος, ὑπὸ τῆς ἰδίας γυναικὸς οὕτως 
ὠμῶς ἀνηρέθη. καὶ μετὰ ταῦτα κάτω περιτυχὼν 

- Ὀδ - / λ τά . δὲ Δ 

τῷ ᾿Οδυσσεῖ µέμφεται Ἐλυταιμνήστραν' μηδὲ γὰρ 
τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτοῦ τελευτῶντος συγκλεῖσαι: 

πρὸς δὲ τούτοις παρακελεύεται µήδέποτε πιστεύ- 
/ 

ειν γυναικέ, 

1 Α4ΕἴεΓ Λυκάων Επιρετίας ἀε]είες ὢν. 
3 ἀνόητος] ἀνοήτως ΑΤΠΙΤΗ. 

1 08. Βάπιοπάς, ορ. οί. Η. ϱΡρ. 146-155. εδρεςῖα]]γ ἔταρς. 
96 απά 97Α. ΑοζοταΙπρ το ἱταάΙῆοῃ, νετ ΤΎοαπιρες ανε 
ἴο αποϊΠεχ ἴπε ἀαιρἩηῖίετ ε Πα Ρτοπιίδεά ἴο Ατοζιοσμις, ἴμε 
Ροεί αἴίασ]κεὰ Ἠϊπι απά 5 Γαπι]γ γη 5ο 6αναρε ΥεΤΡε5 
Όλα ἴΠεγ οοπαπηεᾶ 5ι]εῖάς. 
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ἃ5 ηε 5αγς Ἠἰπηςε]{1 ΤΎοαοἨ, Γοο] ἰπαῖ Ίο Ίνας. Πανίησ 
εποοαπίετεά Αολίϊες α 5εοοπᾶᾷ πια, ἴΠοιση Ἰε 
«Ποα]ά εἶπεν βσηί να] νίσοαχ οἵ εἶςεε Πεε γη αἲὶ 
«Ρεεᾷ, πγσες ἴῃπε Ρ[εα, 

Ἐρν νΙτῃ {μες Βνςε [ αἱαο ΓΏοπηεϊίοενς ογαῖη.Σ 

Ἠ/ε]Ι ἴπεπ. ργενίοις]γ, νΊεπ Ίο Πας ποῖ γεῖ ρατίακεη 
οἳ ΑοΠί]]ες᾽ {οοά, Ίνα νγας 5ο]ἰά Ιπίο 1,επιπος απά μας 
κανεᾶ; Ῥαῖ ἐπῖς πιο πε ἴακεηπ οαρεϊνε Ἡε ἵγας 
εΙαασηίετεά. ἜΤ]αϊ Ὕνας αἰΙ ἴπε σοοᾷ Ώεπιεῖεν αῑά 
Πίπ. Α5 {οχ ἴμε ἆποκς απἀ ρατἰτίάσες, Ίο ἆο πο 
Ἠαπί ἴπεπι απ] ἴΠογ Ἠανοε εαἴοη οΕ οι {οοᾷ. ΈΤα]ε 
Αερϊκείμας; Ἠε 5ἶενν ΑσαΠΙΕΠΙΠΟΠ. 

Ἐπτεί {εεάίπσ Ἠϊπα, α5 Ώε νο 5Ίαγς απ ος 
Ἠατά ὮΥγ ἴμο οτρ.» 

Άπα αἰἴποασῃ Ασαππεπηποπ Ἠαά 5αβεγεᾶ πο Ἠατπι αἲ 
ἴπε Παπάς οἳ ἴ]ο Ττο]απς ἀπτίπσ ο ἵεπ γοαγς ἵη 
νυμῖοὮ Ἡε Ἰαά Ῥδεεπ αἲ ἵνα ντῃ ἴπαπι απά Ἰαᾶά πθνογ 
«αϊ αἲ πιθαῖ νΙἩ ἴπεπι: οπ ἴπαο οἴπει Παπά. να 
Ἡε Ἰαά οοπἹε Ἠοπιο αΕἴεγ 5ο Ίοπς απ αὔσεπος, Ἠαςᾷ 
«αοτ]Ποεᾷ [ο ἴπε σος. απά Ἰιαά οαιιςαᾷ Ἠὶς ον ἴαριε 
{ο Ὦε 5Ρτγεαςά Ῥεΐοτε Ππα, Ἠὶς ον ία 5]ευν Πῖπα 5ο 
ογιε]]γ. Ὑες, α[τενννατᾶς. νΊεπ αἲ ἴ]ε σαΐες οϐ Ηαάᾶες 
ηε εποοαπἰοτεά Οάγ5εεις, ε ἀεποιποες (Ἰγίαεπι- 

πεσίτα, Το; Ἠε 5αγ5 5ηε ἀῑά ποῖ ενεη οἶο5ε Πὶς εγες 
Νλεπ Ἠε γγας ἀεαά”: απἀ, ΕΙΤΙΠΕΥΠΙΟΥΕ. Ἠε πχσες 
Οάγδεεις ΏΘΝΕΥ Το ἴνγαξδί α ΟΠΗ. 

Σ Πίαᾶ 91. Ἴθ. ΤποιρΏ α Ῥτίδοπεγ οἳ Ὕατ απᾶ ἀεδιίπεᾶ 
{οχ ἴλε 5Ίανε πιατ]κεῖ οϐ Τ/εΠΊΠΟ5. ος. οὔἵ. 11-10. ΤγοαοἨ ννας 
α 50ΟΠ οἳἑ Ρτῖαπι απᾶ {ο ἴπαῖ ΤεβδοΠ. Πο ἀοιδθί, αἴε αἱ ἴπε 
ἴαρ]ε οἱ ΑοΠπι]]ες αξτετ Πὶς οαρίατε. Ἠε 56επΠις ἴο πιακο α 
Ροῖπέ οἱ νε {αοῖ ἴαί ΑΛολί]]ες νας ἴπε Πτςί (στεε]ς νι ννποπι 
πε αἴθ. 

5 Οάψαςει 4. ὅθὃ απᾶ ΤΠ. 411. 
4 Ιὐία. 11. 499-496. 



ΡΙΟ ΟΗΠΒΥΞΟΡΤΟΝ 

μηδέ οἱ ἐκφάσθαι πυκινὸν ἔπος. 

Καΐτοι ἡ Ἀλυταιμνήστρα οὐχ ὅτι γυνὴ ἦν ταῦτα 
διέθηκεν αὐτόν, ἀλλ) ὅτι πονηρά᾽ καὶ οὐδὲν μᾶλλον 

90 οὐ χρὴ γυναικὶ ἤπιον εἶναι ἢ ἀνδρι. ἀλλ", οἶμαι, 
τῶν περιπεσόντων ἕκαστος, ὑφ᾽ οὗ πέπονθε κακῶς, 
ἐκεῖνο μάλιστα ὑφορᾶται καὶ προλέγει φυλάττεσθαι 

ο ”/ ς Δ ς Αν ” Δ ”/ 1 « ΔΝ 

τοῖς ἄλλοις, ὁ μὲν ὑπὸ ἔχεως πληγεὶς ὄφιν, ὁ δὲ 
« Δ / / Α μ / / ”/ 

ὑπὸ σκορπίου σκορπίον' ὃν δ᾽ ἂν κύων δάκη, ὄψει 
βακτηρίαν ἀεὶ περιφέροντα' τὸ αὐτὸ δὴ τοῦτο καὶ 
πρὸς ἀνθρώπους πεπὀνθασιν οἱ πολλοί. τῷ μὲν 
ἐκ γυναικός τι συνέβη δεινόν' οὗτος δη κέκραγεν' 

ὦ Ζεῦ, τί δὴ κίβδηλον ἀνθρώποις κακὸν 
γυναῖκας εἰς φῶς ἡλίου κατώκισας; 

ἄλλον ὑποδεχθεὶς ξένος ἐλύπησεν, ὡς ᾿ Αλέξανδρος 
τὰ τοῦ Μενελάου κτήματα καὶ τὴν γυναῖκα ὑφελό- 
µενος. ὁ τοιοῦτος πρὸς τοὺς ξένους διαβέβληται, 

χ 2 Δ ο / ν΄ ες πρὸς ἀδελφὸν ἕτερος, ἄλλος πρὸς υἱόν. 
Τὸ δὲ πρᾶγμα οὐ τοιοῦτόν ἐστιν οὐ γὰρ ὁ 

5 α .) μ ή λ ϱ) λ ς / / 

ἀδελφὸς οὐδὲ ὁ συγγενὴς οὐδὲ ὁ ξένος πέφυκεν 
2 - « Δ ”/ - Δ ἀδικεῖν, ἀλλ ὁ μοχθηρὸς ἄνθρωπος" τοῦτο δὲ 
μικροῦ δεῖν ἐν πᾶσίν ἐστιν: ἀλλ εἰ νοῦν ἔχεις, 

/ α. / πάντας εὐλαβοῦ. ξένος: εὐλαβοῦ. µέτριος εἶναί 
φησι" μᾶλλον εὐλαβοῦ. τοῦτο ἀκίνητον ὑπαρχέτω. 

λ /2 2 3 

νὴ Δύ, ἀλλ ἐπιδείκνυται δεξιοῦ τινος εὔνοιαν. 
οὐκοῦν ἀποδέχου τοῦτον, τοῖς θεοῖς εἰδὼς χάριν, 

1 ὄφιν] ἔχιν Ἠππρετίας. 

1 Ῥ]ο πιιδίῖ Πάνε ἵπ ππῖπα Οάή5εεν 11. 441-449. α5 Ιπᾷϊσαϊεὰ 
Ὦ} ἴπε ςΙππ]αγ]γ οἳ δεπππεηπί απ Ὦγ πε πγογᾶ ἥπιον ἴπ ἴε 
πεχί 5εηπῖἴεησε, γαί ἴμε ψοτάῖηπρ 15 ααῖίε ἀῑβετεπῖ ἔτοπι οτιὲ 
τεχί οἱ ἴπε Οάγεςεή ρα55α8Ρ69. 

3 Ἑπτιριάος, Π{ργρο]ηίμς 616-617. Ἠιϊρρο]γίας οτε» οιῖ 
αρα]ηςί ἴπε νσκεᾶπεςς ο Πῖ5 5ἴερ-πποίπετ ΡΠαεάτα. 
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ΤΗΕ ΘΕΝΕΝΤΥ-ΕΟΌΕΒΤΗ ΡΙ590Ο ΒΡΕ 

Ον ενεν Τε]] ἴο Ἠοι α οταΕίγ Ρ]απ.ὶ 

Υει Οὐγίαεπηποσξίτα ἰγεαίεᾶ Ἠίπι αξ 5ηε ἀῑά, ποῖ 

Ῥεσαιςε 9ἨΏο γναςδ α ΝΟΠΙΑΠ, Ῥιαὲξ Ῥεσααςε 5Ἠο ἵνας ἃ 
ν]Ίοκοά νοπιαπ: απᾶά ἴ]μογο ἶς πο ΠΙΟΥΘ ΥΘΡΟΠ ΤΟΥ 
ποῖ Ρείΐπο Κῑπά ἴο α ὙοπιαἨ ἴμαπ ἴο α ΠΠ. Ηονενεν, 

1 {απογ. εαοὮ οπε νο ας εποοιπετεά πηϊςοτίαπα 

ἀῑδίταςίς ραγοι]ατ]γ αι Ῥεσααςε οῇ ννίο ηε Ίας 
ειΠετεά απά ννατης αἲ] οἴμπονς ἴο Ῥδυνατο οἳ 1. Ἐον 
Ἱηςίαπος, Ώε Ὕο Ίας Ῥοομ ζει ὮΥ α νίρεγ νανης 
ασαϊηςί «Ππακες, αποϊὮεν ὪΥΠο Ἠας Ῥεεν Ρεν Ὦγ α 
«οοτρίοη γναγης ασαἰπςί 5οογρίοΠς, απα ἴ α πΙαἩ ηας 

Ῥεεπ ὈΙζεῃ ὮΥ α ἀορ., γοιι ν]] 5οο Πίτα α,νναγς οαττγίῃς 
ἃ οϱ.Ππε: ἵπ ]αςί ἴλαῖ νναγ πιοδῦ πποη Ῥεμανε Γονατά 
ἨυππαΠ Ῥεΐίησς. Όπε πιαπ Πας πιοῖ γη 5οπιο ἀγοαα{α] 
ηλΙς{οτίαπε Ῥεσαιδο οἱ α ΝΟΠΙΑΠ: 5ο Ἰε ονἷθς ἴο 
Ηοανεῃ, 

Ο Ζεα5, ΝἩΥ Παςῖ ἴποι Ῥτοισᾗί ἴο Ησί οἳ ἆαγ 

ΊΠο Ῥγεεά οἱ ΥΥΟΠΙΘΠ, 5Π4ΥΕ απά οἱγς5ε ἴο Ίπθη ὁ 3 

Αποζμοτ, α 5παπςσ6Υ νο ας Ρεεπ τοσείνεᾶ α5 α σαε»ί, 
Ῥγίησς οτίεξ ἴο Πῖς Ἠοςί, ας Αἰεχαπάεν ἀῑά ὮΥ 5ἴεα]ίπο 
{γοιι Μοπε]αϊς Ἠῖς δα] απιά Ες νο. Τῆο πια 
5ο ἰγεαῖες Πας Ώοεπ πιαςᾶε ἀῑςίτας τα] {ογνατά «ἴπαηρενς, 

αποϊλον ζούνατά α Ῥτοίμεν, αποϊίΠμεν ἴονατά α 50ἨΠ. 
Ῥαΐ ἴ]ια οαςα ἴς ποῖ 5ο βιππρ]ες {ου ΙΤ ἶ5 ποῖ ἴ]ο 

Ῥτοῖ]ᾗεν ας 5οἩὮ οΥ με Ἰίπςππαπ οΥ ἴπε 5«ἴγαπσετ νο 
6 Ὦγ παίιτο Ῥτοπο ἴο ἄο ντος, Ραΐῦ ταῖπεν ἴλε 
ψοκαεά ππαπ: Ῥιαὲ νιοἰοάποςς ἰς Εουπᾶ ἵπ αἰπιοςί αἲ] : 
8γε. ἴ γοι Ἠανε σουςᾷ ]αάσεπιοπῖ, Ῥονγατε οἱ αἲ. Α 
εἴχαηπσογ Ῥενψατε. Α {Ταῑν απά πιοᾷεταῖο ΠΠ8Π, ηα 
παγςὸ ἈῬεψατο 5Π]] ππογα. 1μεῦ ἴλμὶς Ῥτϊποίριε Ῥε 
Ἱπνίο]αΐε. ''Ύες, γοι οοαπῖον, '' Ῥας Ώε «πουν ἴπε 
ΚἰπαΙν ἀἱξροςίίοι οἳ α π]απ οἱ οοαγίεςδγ.. Υαιγ νε], 
αεοερί Πίτα, ντ] στα Ειάς ἴο ἴ]ε σοᾷ5---οΥ. 50 Ῥ]εᾶςε 
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ΡῬΙΟο ΟΠΒΥΡΟΡΤΟΜ 

εἰ βούλει δέ, κἀκείνῳ" πρὸς δὲ τὸ µέλλον φυλάτ- 

τεσθαι χρὴ αὐτόν. ὃ γάρ τις ἐπὶ τῆς τύχης εἶπε, 
Ν - Ἂ 3 3 » ’ -- ε / Ν πολὺ μᾶλλον ἂν ἐπ᾽ ἀνθρώπων τοῦτο ῥηθείη, τὸ 

. 

µηδένα εἰδέναι περὶ μηδενός, εἰ µέχρι τῆς αὔριον 

διαμενεῖ τοιοῦτος. τὰς γοῦν πρὸς αὑτοὺς' παρα- 
βαίνουσι συνθήκας καὶ συμβουλεύουσιν αὐὑτοῖς" 
ϱ ν ”/ / / ”/ / 

ἕτερα, καὶ ἄλλα συµφέρειν νοµίζοντες ἄλλα πράτ- 
τουσιν. ὅθεν ὅταν τις ἐκ τοῦ πιστεύειν περιπέση 

19 9 

Ν - / -/ 2 ) 7. τινὶ τῶν δυσκόλων, γελοῖός ἐστιν αἰτιώμενος 
3” - ς Δ / Ν λ ας ἡβ. ο) / 

ἐκεῖνον ἑαυτὸν δέον, καὶ θεοὺς ἐνίοτε ἐπιβοώμενος, 
ς 2 2 χ ) Δ / Δ / ς Δ ὑπ ἀνδρὸς ἀπατηθεὶς φίλου καὶ συνήθους. οἱ δὲ 
θεοὶ καταγελῶσιν, εἰδότες ὅτι ἑαυτὸν ἐξηπάτησεν 
ἐπ᾽ ἄλλῳ ποιησάµενος. οἱ προσπταίοντες ἐν ταῖς 
« - Ἂ Δ / 2 / » λ Ἂ / 2 ὁδοῖς ἢ νὴ Δία ἐμπεσόντες εἰς πηλὸν ἢ βόθρον οὐκ 
.] / - / ἎἊ ο) / Δ 

ὀργίζονται τοῖς λίθοις ἢ τῷ πηλῷ: τελέως γὰρ 

ἂν ἦσαν ἀπόπληκτοι, δέον αὑτοὺς αἰτιᾶσθαι καὶ 

τὸ μὴ προσέχειν. 
2ὃ Τί οὖν; φήσει τις, δεῖ θηρίου βίον προαιρεῖσθαι 

Ν ον ”/ 7 / 3 ε) 2 Ν / καὶ ζῆν ἔρημον; οὐ θηρίου, ἀλλ᾽ ἀνδρὸς φρονίµου 
Ν - 2 - 2 / Ν Δ 3 

καὶ ζῆν ἀσφαλῶς ἐπισταμένου. πολὺ γὰρ ἆσφα- 
- » 

λεστέρα καὶ κρείττων ἡ ἐρημία τῆς πρὸς ἀνθρώπους 
κοινωνίας, ἐὰν ἀδεῶς γίγνηται καὶ χωρὶς κοινῶν 
προσοχῆς. ὥσπερ, οἶμαι, τοῖς πλέουσι τὸ πέλαγος 

/ - -- α 3 / α] σλο/ / 

συμφέρει μᾶλλον τῆς γῆς, εἰ µή τις ἐν εὐδίᾳ πλέοι 
-- 2 Δ - καὶ σαφῶς εἰδὼς τοὺς τόπους' ἐν μὲν γὰρ τῷ 

, / ” λα Ἂ π Ν 
πελάγει σπάνιον εἴ που διεφθάρη” ναῦς, πρὸς δὲ 

1 αὑτοὺς ΕΠΙΡΕΤΙΗ5: αὐτοὺς. 3 αὑτοῖς ΕΠΙΡΕΤΙΙΡ: αὐτοῖς. 
ὃ διεφθάρη Επιρετ]ὰ5: διαφθαρῇῃ. 
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ΤΗΕ ΕΥΕΝΤΥ-ΕΟ ΒΤΗ ΡΙ2ΦΟΟῦ ΒΡΕ, 

γοι, ἴο Είπα ας ννε]]---γεῖ {ος ἴμε βαίαγα γοι πηιςί 
ν/αϊομ Ἠϊπ. Ἐοτ ν]αῖ 5οπ1πς οπε ας σαϊά αροιῖ 
Εοτίαπε πηὶσΏί τηποὮ ταῖμεν ο εαἷά αὐοιί Ἠάππατ 
Ῥεΐπρς, ΠαΠΙΕΙΥ, ἰλαῖ πο οπο πουν αροαῖ αΠγ οπς 
νπείμεγ Ἠε υ]]] τοπιαίῃ ας Ἠε ἵς απ] ἴπο ΠΠΟΙΥΟΥΝ. 
Αἲἴ αΏΥ ταῖε. ππΕΠ 4ο νἰο]αῖε ἴλε οοπηραοῖς πιαᾶς γη 

εαο οἴπεγ απά σἶνε οαςῇ οἴμει ἀπενεπῖ αἀνῖος απάἀ, 
Ῥε]ενίπς οπε «οπχςε ἴο Ῥο οχρεά{επῖ, αεἴπα]]γ Ῥανςαε 
αποϊμεν. Πλας ΤΠ οοπ]ες ἴο ραςς ἴ]λαί νΏεη α ΠΙΒΗ. 
[τουσ ἐγαςίίπσ αποίΠεχγ, σεῖς ἵπνο]νεά γη οπε οῇ 
ἴποςε ἰτοιρ]αδοπιο {ε]]ουνς, Ἡδ ππαἷκας Πϊπωςε]Ε τιαί- 
οπ]οις 1 Ίο Ίαγς ἴ]ε Ῥίαπιε οἩ Πῖπα γνπεη ης 5Ποι]ά 
Ῥ]απιο ΠἨΙπαδδ]Ε, απᾶ ἵξ Ίος πον απ μοι οτἷος οιῖ 

αραῖηςί ἴῃε σοᾷς. νΠεπ 1ὲ ἶ5 α πιαη Ὦγ νποπ Πε Ίας 
Ῥεεπ ἀἆαρεᾶ, α Π]επά απἆ οἶοςε ασηιαϊἰηίαπςς. Βιαΐ 

ἴπε σος Ἰαασ1 αἲ Πτα, Κπονῄησ ας ἴΠεγ ἆο ἴλιαί ηε 
ηαά ἀαροά Ἠϊπιδε] Ὦν ρα ήπο ἨϊπιςοΗ ἵπ αποϊ]λοεγς 
Ῥουγεν. ΊἨο5ε νΠο ςἴαππρ]ο οἩ ἴλμε οἰγεείῖ οὗ, ΡΥ Ζεις. 
Γα]] Ίπίο α πιπά-ραάά]ε οἵ α ΡΙΐ ατο πο αΠΟΥΥ αἲ ἴ]ε 
εἴοπες οἵ αἲ ἴπο πιά; Του Τον υνοι]ά Ῥε αρεο]αῖεΙγ 
οτα”γ ΙΕ ἴμεγ αῑά. 5εείπςρ ἴλαί ἴπεγ οιρΏῖ ἴο Ῥ]απια 
Ποεπηξδε]νες απ ἰλμεῖγ Παεεά]θςςηεςς. 
ἨΝμαϊ ! ῦ ποπηε οπο γη] δαγ, ' πιαςί Ὑνο «Ἠοοςε 

ἴπε εχἰςίεηςε οξ α γη] Ῥεαςί απ Ἰῖνε α 5οΗίανγ [ο ὁ 
Νο, ποῖ ἰμπαῖ οἱ α ψὶά Ῥεαςί, δα ταίπεν ἴπαί οἳ α 
Ῥταάεπί Παπ απά ος οπο ΥΠΟ Κποὺνς Που ἴο Ἰνε ἴπ 
εα{είγ. Ἐον [αγ 5α{ετ απᾶ Ῥεϊϊεν {5 5οΗίαᾶο απ 
αδςοσἰαξίοπ ναι ππαπ]ίπᾶ, Ἡ οπΙγ 5οµίιαάε Ῥοε {ουπά 
αρατῖ {:οπι Γεαγ απᾶ ἀενοῖά οἱ 5οΠοίϊίαᾶε {ον λίπος οἱ 
6ΟΠΙΠΙΟΠ Ιπἱεγοςί. ο α5ί ας. ἵΠ πΙΥ ορίΠίοη, ΓΟΥ ρειδοης 

πακίησ α νογασε πο ορεη 56α ἶ5 πιποτο ἴο ἴΠείγ 

αἀναπίασε ἴΠαη ἴ]ο οοαςῖ, ππ]εςς οπο Ῥε δαἶ]τπο ἴπ 
Γαϊτ νγεαῖμεν απἆ Ῥο υγε]] αοαιιαϊπῖεςᾶ να ζ] πε τερίοη: 
{ου ἵπ ἴΠε ορεη 5εα τατε]γ. 1 ενεν, ἶς α 5Πἱρ ντεσκεςᾶ. 
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ΡΙΟ ΟΗΠΒΥΣΟΞΤΟΜ 

ταῖς ἀκταῖς καὶ περὶ τὰς ἄκρας ἰδεῖν ἔστι τὰ 
94 ναυάγια. τοιγαροῦν, ὅταν χειμὼν καταλάβη, τῶν 

μὲν ἀπείρων ἕκαστος ἐπιθυμεῖ τῆς γῆς, ὁ δὲ κυ- 
βερνήτης ὡς πορρωτάτω φεύγει. καίτοι λιμένας 
μὲν εὗροι τις ἂν ἀκλύστους, οἷς ἔνεστι πιστεύσαντας 
ἀσφαλῶς ὁρμεῖν, ἠλίκον ἄν ποτε ἀρθῇ τὸ πνεῦμα": 
τῶν δὲ ἀνθρώπων οἱ µετριώτατοι τοῖς θερινοῖς 
ὅρμοις ἐοίκασιν, οἵτινε πρὸς τὸ παρὸν σκέπουσι: 
κἀκείνων γὰρ ἕκαστος πρὸς ἕν τι τῶν κατὰ τὸν 
βίον ἐπιεικής, οὐ μέντοι καὶ πρὸς τᾶλλα ὑπάρχει. 
χρημάτων μὲν γὰρ ἕνεκεν οὐδέν σε ἀδικήσειεν ὁ ἂν'' 
ἔστω γὰρ εἶναί τινα τοιοῦτον' ἀλλὰ τάχ᾽ ἂν ὀργῆς 
ἢ Φιλοτιμίας καταλαβούσης οὐκ ἂν ἐπιγνοίης 
αὐτὸν ἀσάλευτον καὶ πιστόν.' 

2ὔ Οὐκοῦν τοῖς γε τοιούτοις ὅσον ὑπὸ ἀνάγκης καὶ 
τελέως ὀλίγον δεῖ χρῆσθαι, τὸ πλέον αὐτὸν ἐγρη- 
γορότα καὶ φυλάττοντα, ὡς τοὺς ᾿Αχαιοὺς τὸν 
"Ἑκτορά φησιν ὁ ποιητής: 

ὁ δὲ ἰδρείῃ πολέμοιο 
3 / / / τν ἡ / ”/ 

ἀσπίδι ταυρείη κεκαλυµµένος εὐρέας ὤμους 
.. .. ς - σκέπτετ᾽ ὀϊστῶν τε ῥοῖζον καὶ δοῦπον ἀκόντων. 

ς / ) - / - Δ / Δ Ν 3 

ὁμοίως ἐν τῷ βίῳ δεῖ τὴν φρόνησιν καὶ τὴν ἐπι- 
/ / Ν / ε) ον 

στήµην προβεβλημένους καὶ καλυφθέντας αὐτῇ 
φεύγειν καὶ φυλάττεσθαι τὴν τῶν ἀνθρώπων 
κακίαν καὶ τὰς τέχνας καὶ τὰς ἐπιβουλὰς αἲς 
εἰώθασι χρῆσθαι. 

90 Ἰαθόλου δὲ θαυµαστόν, εἰ τὸ μὲν φαγεῖν ἀπὸ 
τῆς αὐτῆς τραπέζης ἐμποδὼν ἔσται τῇ πονηρίᾳ 

1 ἂν αάεὰ ϱγ Ἠπηρετίης. 
3 Αΐίοτ πιστόν Ώπε 58. τεαὰ ἄλλως (ου ἀλλ᾽ ὡς) ὑπὸ μηδενὸς 

πάθους κινούµενον, ἐφ ᾧ τις ἂν πιστεῦσαι βεβαίως δύναιτο: 
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ΤΗΕ ΘΕΝΕΝΤΥ-ΕΟ ΕΤΗ ΡΙΡΟΟΌΒΡΕ 

Ριΐ 1ἱ ἶς οἶο5α ἴο ἴῃΠο «Ἠοτας απά πεαχ ἴλμε οαρος ἴλαῖ 
ἴπο ντεσκασε ΙΠΔΥ Ῥε 5οεῃ. ΤΠεγείογε, γε 5ἴογπα 
ονετίαΚκες α 5«Πἱρ, ἴποισῃ ενοτγ Ἰαπάιαῦβεν Ίοπος ΓοΥ 
ἴλε Ἰαπά, ἴΠε «Ἱίρρεγ Πεες ἔτοπι Τί ας {αγ αξ ροββίρΙο. 
Ὑαῖ Ἠανεης {εο {ποπ Ρί]]ονύς «απ Ῥο {οαπά, ἱταςίπο 
ΝΥΠΙΕΕ πηεη ππαγ 5α{ε]γ τιάο αἲ αΠΟΠΟΥ, πονγονεν Πἱσῃ 
ἴλο σα]ε ΤΙΒΥ το. ΕΒιαΐ η] Ἠαππαπ Ῥείηπσς, ἴπε πιοςί 
ἴεπιρεταῖε ατα κα οἱΥ 5ΙΙΠΙΠΗΘΥ αποῄμοτασες, νίο] 
αΏογά 5]ιε]ίεν {ον ἴπε πποπιεπῖ οΠΙΥ: {ον η πετ 
οἱ ἐλαῖ ἵγρο αἱςο ἴ]ιο ἱπαἰνίάπα] ἶ α τοαδοπαΡ]ο Ρού5οΠ 
ψηλα τεσαγᾶ ἴο 50ΟΠ1Ε οπο οΓ Πα) Ῥτοβ]επης, Ῥας να 
τερατά ἴο ἴμε τεςῖ Πε ἶ5 ποῖ. ΤΠ ΙΠΟΠΟΥ πτηαϊίενς, {οΥ 
Ἰηδίαπος, Ὦο πηὶσηῖ Ἠθνετ ΥΤΟΠσ γοι-- οταπίεᾶ, οἳ 
οοΓςε, ἴΠαί α πιαπ οἱ ἰμαῖ 5οτί εχῖςίς- “Ῥιϊ ]εῖί α Πί 
οἱ ταρε οὗ ]δα]οιις τίναΙγ 5εῖζο Ἠϊπα απά γοι νο] 
Ρετῃαρς ποῖ Επά Πίτα ππςΠαΚεπ απά ἱγαςίνοτίῃγ. 

Αεοοτά(πσ]γ, οπε 5Ποι]ά Ἠανο ἀσοα]ίπος νηΗ 51ο 

Ρεγεοπς οΠΙγ ἵπ 5ο {αχ α5 οπε ἶ5 οοπιρε]]οά ἴο ἆο 5ο 
απά εχἰτγεπιεΙγ ΠΗτί]ο αἲ ἴπαῖ, νηαῖ ἶἴξ πποτο, Κεαρίπο 
πάς αγνά οπε”5 561 απά οἩ αγά. ας ἴ]ο ροεῖ 5αγ5 
οἱ {με ΑοΠαθαπς απᾶ Ηεοῖοῦ. 

Ῥαϊ Πε, εχρετίοποας ἵπ γναγ, ν ΙΕ 5Πἱε]ά 
ΟΕοςχ-μίᾶάς οονεγαεᾷ Πῖς «Ποι]άσθις Ὠτοαά απ νγαϊσπεᾶ 
Τῃο νῖν οἳ αἲγονή5 απᾶ ἴμο {πιά οἱ ἀἁαντίς.1 

αΙπη(]ατ]γ ἵπ ος [ο ννε πηαςδῖ ΕΠΙΡΙΟΥ Ῥταάσηςσο απᾶ 
απαετεζαπαίποσ αξ α 5ΠΙε]ά απἆ, οονετοά ὮΥ Τζ, Πεο απά 
σιατά ασαἰηςὶ ππεπ΄ς νἰ]αίπγ απά ἴ]ο ἴγίοκς απ Ρ]οῖς 
γη]ο]ι ΤΠεγ ατα νγοπῖ ἴο π5α. 

Ῥαΐ, ερεακίπρ σοποτα]]γ, Τῖ ννοι]ά Ῥε 5ατργϊσίπο 1 
εαίπρ ἔγοπι ἴΠε 5αππο ἴαρ]ε Ίνογα ἴο Ῥτονε ἃα Ραχ ἴο 

1 ]μαᾶ 16. 969-961. 

πι οί]ιεγ ιοογᾶδ., οπε πιουεά δή πο ππ/αΡΡή εωρεγίέπος, Οπε Ίγ:0ιι 
εοιι]ά ἐγιιδέ ιωζέ)ι οοπ/Ἰάεποε, Πιο Επηρετίς ἀε]εῖες. 
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ΡΙο ΟΗΠΒΥΞΟΞΤΟΜ 

καὶ νὴ Λία τὸ πιεῖν ἀπὸ τοῦ αὐτοῦ κρατῆρος καὶ 
Δ .” Δ / [4 - Δ ΔΝ Ν ᾳ / 

τὸν αὐτὸν λύχνον ὁρᾶν' τὸ δὲ τὸν ἥλιον βλέπειν 

τὸν αὐτὸν καὶ ἀπὸ τῆς αὐτῆς τρέφεσθαι γῆς οὐ- 

δεὶς ὑπολογίζεται τῶν πονηρῶν' ἀλλὰ τὸ μὲν 
- ο Ν Α/ 5 ο . / Δ 

πανδοκεῖον ἢ νὴ Δία οἶκος ἕτερος ἐκ λίθων καὶ 

ξύλων ᾠκοδομημένος συγκίρνησιν ἀνθρώπους καὶ 
δύναται συνάγειν εἰς φιλίαν, ὥσπερ ᾿Οδυσσεὺς 

ἀξιοῖ: 

αἰδεῖσθαι δὲ µέλαθρον' ὑπωρόφιοι δέ τοί εἶμεν. 
ϱ ο λιώς ν Ν 2 / 1 »ο Αα Ν οὕτως ἡγεῖται τὴν σκηνὴν ἀξιωτέραν' αἰδοῦς, καὶ 
-- Αα .. / - 

ταῦτα ἐκ ξύλων τῶν ἐν τῇῃ πολεµίᾳ γεγονυῖαν, 
.”/ ϱ) / ς δὲ / .] / ς 2 ωὶ Ἄ, ἤπερ αὐτούς. ὁ δὲ σύµπας οὐρανός, ὑφ'᾽ ᾧ πάντες 
α) µ 2 0 ο. μ 3 λ [ον Δ ς {4 .] ΑΝ 

ἐσμὲν ἀρχῆθεν, οὐδὲν ὠφελεῖ πρὸς ὁμόνοιαν οὐδὲ 
ἡ τῶν ὅλων κοινωνία θείων οὖσα καὶ µεγά- 
λων, ἀλλὰ τοὐναντίον ἡ τῶν μικρῶν καὶ οὐδενὸς 
ἀξίων. 

ολ 

2. Καὶ ὁ μὲν ἴδιος ἑκάστῳ πατήρ, πολλάκις οὐδενὸς µ 
”/ / / / ιο ϱ) 

ἄξιος πρεσβύτης, µέγα δίκαιον ὥστε μὴ ἐπιβου- 
/ 3 κ) Ν α) ον ε) [ὴ / ς Δ 

λεύειν ἀλλήλοις τοὺς ἐκ τοῦ αὐτοῦ γένους: ὁ δὲ 
κοινὸς ἁπάντων ΄' ἀνδρῶν τε θεῶν τε, ἐξ οὗ πάντες 

/ . Δ Λά Ἆ οὲ Δ δή 

γεγόναµεν, οὐ κατὰ Λάχητα ὢν οὐδὲ κατὰ Σίμωνα, 
- [ο αν 

οὐ δύναται κατασχεῖν οὐδὲ κωλῦσαι τὴν ἀδικίαν 
-- 4 - 

τῶν ἀνθρώπων. καὶ μὴν ὅτι γε τοῖς λόγοις οὐκ 
β Δ / / - ς - - Ἀ 

ἂν πιστεύοι τις τοῖς ὑπὲρ τῆς Φιλίας, τοῦτο γὰρ 
98 λοιπόν ἐστι, φανερὸν δήπου. γελοῖον γὰρ ἀργύριον 2 

- Δ ς / 

μὲν δανείζοντα τοῖς πέλας' μὴ ῥᾳδίως ἄν τινα 
- / 2 Δ / - 

πιστεῦσαι λόγῳ µόνῳ, ἀλλὰ μαρτύρων δεῖσθαι 

1 ἀξιωτέραν (29ε] : ἀξίαν. 
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ΤΗΕ ΘΗΕΝΕΝΤΥ-ΕΟΡΗΤΗ ΡΙΡ0ΟΟ ΕΡΕ, 

νη]]αίπγ, απᾶ. Γογςοοί], ἀγίη]κίπςσ Γγοπη πε 5απιε πη]χίης- 
Ρον] απ 5εείπο λε 5απιε Ίαπρ. Νῆμθῃ, οἩ ἴπα οἴμετ 
Ἠαπά. 5εεῖηπσ ἴλε 5απΠ1ε 5Ιπ απά Ῥεΐπο ποιτίςῃεά ὮΥ 
ἴἩε 5απῃο εατίἩΏ ἆοος ποῖ οπίου Ιπίο πε τεοκοπίπς 
οἱ αηγ τοσαε:. ΝΗΥ. ἴπε ἵανετη οὗ. ὮΥ ζεις. αΠΥ 
οἵπεχ Ποιςε πιαᾶς οἱ 5ἴοπες απά {ἴπιρογς πιίχες Π Πα 
Ρείησς ἰοσείπετ απά οαπ Ῥτίπσ ἴμοπῃ ἰοσείμον 1π 
ΕεπάςΠΙρ. ]αςί ας Οάγσσειις ἐΠίη]ς ἴς Ῥτορο: : 

Ἠεερεοῖ ἴ]ο Ἠοιισα: νετε απάεγπεαίΏ ἴἨπγ τουβ.1 

ΤἨις Ἠο {Πίηκς ἴΠαί ἴπο Παζ--α Ἠαῖ, ἴοο, Ῥιαϊ]ὲ οἱ 
ν'οοᾷ 5ΤΟΥΝΠ οἩπ ἨΠοςί]ο ςοἱ]-- ἶς νοτμίετ οἳ τοςροοί 
ἴλαἨ ἴπα πηεη ἴΠεπηξε]νες. Ὑαὶ ἴλο ν]οιε 5ΚΥ., Ῥε- 
πεαϊΏ νΏΙοἩ νε αἰ] Ἰανο Ῥεεπ ἔτοπι ἴπε Ῥοσίϊππίης,, ἷς 
ο πο ανα] {ογγατὰ ρτοάιοῖπσ οοποοτᾶ. πείίῃεγ ἶ5 ος 
ΡατίπεγςΠίρ ἵπ ΤΠε απίνεσςε, α ρατίπενςΠ{ρ ἵπ τπίπσς 

ἀἰνίπε απά πια]εςίῖς. Ριαΐ οΠΊΥ., οη ἴπε οοπίτατγ, ΟΥ 
ΡατιπετςΒϊρ ἵπ ἐμίπσς υνΠΙς] αγε Ῥεξῖγ απ γνοτί]]οςς. 

Ασαϊη. ενετΥ πιαπ΄ς οὗ ΓαἴΠεγ---οξξεπ απ ΙπεΠεοίια] 
ο]ά ππαή---ἷς α ογεαῖ {οτος Ρο τισῃίεοισηοςς Το ργενεηί 
ἴποςε οἳ ἴλε 5αππε Γαπηῖ]γ ἔτοπι Ρ]οίίπο ασαἴηςί 6αο] 
οἴπενγ:; πἨῖ]α τε οΟΠΙΠΙΟΠ {αἴΠεγ οἱ αἱ]. οἳ '' Ῥοξ] 
ΠΊΕΏ απά σοᾷς.͵ ηε Εγοπα νΠοπη Ἶνε αἲἰ Ἠανε οι Ῥεῖπο, 
ποῖ α ογθδαίατο 5ος ας Τ,αομες οΥ ΦΙπποΠ. οαηπποῖ 
οπεο]ς ος ρτενεπῖ ἴπο απτίσῃίεοαςηποεςς οἳ ππεη!  Τῃ- 
ἀεεᾶ. ἴλαί οπο οοι]ά πο τας πιογο Υγοτᾶς αΏοιαῖ 
ΕπεπαάςΠίρ--ἴον ἰΠὶς ἰς ἴπε οπ]ν Ροϊπὲ τοπιαἰηῖης-- 
ἶς πο ἀοαδί οἶοαν. Του Τὲ {5 αειτᾶ ἐλαῖ, νε ]επάίπς 
ΠΠΟΠΕΥ Το οπες ποἰσΒΡοιτ. πο οπ6 πγοι]ά Πσ]ί]ν 
ραῖ Γα1ξῃ ἵπ γγογᾷ αἶοπο. Ὀαΐ Ιηςίοας τοφίγος γήἔηεςςες 

1 Πμααᾶ. 9. 640. Ῥιϊ 1 ἶς Α]αχ, ποῖ Οάγεεειις. νο ἵ5 οοπι- 
Ῥ]αϊπίησ οϐ Αοβί]]ες᾽ ]αο] οἱ Ποςρίϊα Πεν. 

Σ Βεεπιϊηπρ]ν εαι]να]επί ἴο ος Οπῃ ος ᾖοπες. 

Σ πέλας Ἐπιρετῖῃς5: πολλοῖς, 



ΡΙΟ ΟΗΠΒΥΡΟΣΤΟΜ 

καὶ γραμμάτων καὶ πολλοὺς καὶ ταῦτα παρα- 
/͵ 1 βαίνειν. 

Τί οὖν; φησί τις, οὐκ ἤδη τινὲς ἐγένοντο φίλοι 
- / Φ ον ον ! οἱ / 4 Ν ς τῶν πρότερον; οἷον πῶς) ἂν λέγοις' τοὺς ἡμι- 

θέους" θρυλουµένους τούτους, ᾿Ορέστην καὶ Πυλά- 

δην καὶ Θησέα καὶ Πειρίθουν καὶ ᾿Αχιλλέα καὶ 
νο 2 5 πλ / » - 

Πάτροκλον; εἰ δ᾽ οὖν τις συγχωρήσειεν ἀληθῆ 

τὴν δόξαν εἶναι ταύτην, δῆλον ὡς τρεῖς ἂν εἶἷεν 
Φϕ λί ο » / / 2 μ λε κ ιλίαι γεγονυῖαι ἐν τοσούτῳ χρόνωῳ, ἐν ὅσῳ πλεο 

/ Ἂ ”/ ΔΝ υά . / γάκις ἂν εἴποι τὸν ἥλιον ἐκλελοιπέναι. 

1 ΑΕἴετ παραβαίνειν Πεῖδκε ποῖεᾷ α Ίαουπα. 
3 φησί τις (3ΡΡ5: φησί. 3 πῶς] πᾶς Ατηϊπι. 

4 λέγοις (ΤΟΦΡΥ : λέγοι. ὅ ἡμιθέους ἀε]εῖεὰ Ὦγ Ατηϊπη, 
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ΤΗΕ ΘΕΥΕΝΤΥ-ΕΟὉΕΤΗ ΡΙΡΘΟΟΌΒΡΘΕ 

απά ντ πος---απᾶά ΠΠπάΠΥ ἄο νίο]επος Το 6νεπ ἴπεςε--- 
[απά, οἨη Τῃε οἴπεν Παπά, ἴμαῖ πε πιεγε Ρτο[οςείοη ο 
ΕΠεπάςΠΒίρ «Ποιι]ά 5αῇ]οο 1]. 
Ἅναι ! Ἰ «οπιεροᾶν ορ]εοῖς, '' ἀῑά ποῖ ἴλα ππεπ 

οἱ {οτπεν Έππες Ἠανε απγ Επεπάς ξ Έον Ἱπδίαπος, 
νιαῖ γγου]ά γοι 5αγ οἱ ἴ]οςο ἀεππϊσοάς ἴ]ιαί ατα ΟΠ 
ἴπε Ἡρς οἱ αἲἲ: Οτεςίες απά Εγ]αάες. ΈἨεσοις απἀ 
Ῥεϊτηλμοϊῦς, Αοβί]οες απά Ῥαΐτοσ]ας 3. λα]. 1 οποα 

Ίγετε ἴο αἀπηῖ ἴμαί ἴμο Ῥοραίαγ Ῥεμε αροιῖ ἴπεςα 
16 ἐγας, ἴπετε πγοι]ά Ῥο ἴμτεε ΕπεπάςΠῖρς αι παά 
οοσυχτεά ἵπ α Ρετίοᾷ οἳ ἴἴπιε 5ο εχίεηςίνε ἴαί ἵπ 1ἳ 
οπς οοι]ά 5αγ ἴΠαῖ ἴπε 5απ Ἠαὰ σοπε Ιπῖο απ οοΠρ5ε 
απῑίε α ΠΙΠΠΡΟΥ οἱ πιος. 

1 ΤΠε ποτᾶς ''"απά. οἩπ ἴπε οἴπει Παπά, . . . 5ποι]ά 
5ιῇ]οε ᾿᾿ Πανε Ῥεεπ 5αρρ]εά ἔτοπι ἴπε οοπίεχί ἴο Β]] οιἳ α 
Ίασοιπα. 

5 Τνρισα] ραῖτς οἳ ἀενοῖεά {τΙεπᾶς, εασὮ ραῖτ αξ {απποις α5 
Όπε Ρ]10]1σα] Ὠανιά απ ο οπαίμαη. 



. 

. 

5 

ς . 

ΕΕ ο.., 

πο ΕΣ λε. 
.- 



τι ΕΝΕΝΕΣΕΙΕΤΗ ΡΙΡΟΟΘΟὉΌΕΡΕ: 
ΟΝ ΤΑΥΝ 

Ον ειγ]ῃςῆο στουπᾶς ἴπὶς Εϊδοσιτςδα Πας Ῥθεῃ αξξίσπεᾶ Το 
ἴμε 5ορΒ]ςίῖς Ρεγῖοὰ οἳ Γ1ο᾿5 σαπεεγ. Τ 15 απ εποοπιάαπὶ 51ΟἨ 
α5 15 {απη]]αχ Ἱη 5ορΒ]ςίίο Πζεγαίατε, απ 1 εχΗΙθ]ῖς Ῥοίμ ἴπε 
πηετ]ϊς απά ἴπε ἀεξεοῖς οἳ ἴλαῖ ἔογπι οΕ οοπιροδίΠοηΠ. Οατεβι] 
αἰτεπίῖοη ἶς ραῖς ἴο πιαϊίζετς οΕ ἀεία]] οοππεσίθοά να τΠεϊζοτῖσα] 
εΏεαοῖ, Ὀιῖξ οπ6 πιῖδςες ἴμο ποῖίο οΕ 5ΊΠοετθ οοην]οοΠ ἰἴο Ὦε 
{οαπᾷ Ιπ ΠἹαΠΥ οἴμετ υτίῆηςς ο{ ος αΠἴΠΟΓ. 

ΎΈΠε ἱορῖο «Ἰοδεπ {οΥ ει]οσγ 5 νόµος. Α5 ἶδ πε] ΚπονΗ, 
ἴπαῖ πγοτᾷ οονετς α γ]άε ταηςε, ΠΠεαΕΠΙΠΡ αἲ οπο ἴἴπιε πδαβα 
ςαποββεᾶ Ὦγ Ἰοπρ ἰγαάΙίοπ. αἲ αποϊΠεν ἀῑνίπε οτάἵπαπσε, απἆ 
αἲ αποΐπετ ἰαϊμπίοτγ Ἰαν. ὨὈϊο ἴτοαῖς α]] ἴμτοο νατί]αίῖες Ίπι- 
ρατα]]γ, ραδδῖης Πσηίν ἔτοπι οπε ἴο αποϊπετ απά Ῥαςκ 
ασαῖῃπ. Τπε ορεπῖηπςρ Ῥῃταςο, έστι δέ. 5ιβςεςίς ἴπαί οιΓ 
Ἠϊδοοιτ5ε Ὕναδ Ῥτεσεᾶεᾶ Ὦγ απ Ιπίτοςιοίοτγ οοπιροςΙῖοη πο 
Ίοησετ εχἰαπί. 
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ΠΕΡΙ ΝΟΜΟΥ 

Ἔϊστι δὲ ὁ νόμος τοῦ βίου μὲν ἡγεμών, τῶν 
πόλεων δὲ ἐπιστάτης κοινός, τῶν δὲ πραγμάτων 
κανὼν δίκαιος, πρὸς ὃν ἕκαστον ἀπευθύνειν δεῖ 
τὸν αὑτοῦ τρόπον εἰ δὲ µή, σκολιὸς ἔσται καὶ 

πονηρός. οἱ μὲν οὖν τοῦτον φυλάττοντες ἔχονται 
τῆς σωτηρίας: οἱ δὲ παραβαίνοντες πρῶτον μὲν 
αὑτοὺς ἀπολλύουσιν, ἔπειτα καὶ τοὺς ἄλλους, 

παράδειγµα καὶ ζῆλον αὐτοῖς ἀνομίας καὶ βίας 
παρέχοντε.. ὥσπερ δὲ τῶν πλεόντων οἱ τοῦ 
πυρσοῦ μὴ διαµαρτάνοντες, οὗτοι μάλιστα σώ- 
ζονται καὶ τοὺς λιμένας εὑρίσκουσιν, οὕτως οἱ 
κατὰ τὸν νόμον ζῶντες ἀσφαλέστατα πορεύονται 
διὰ τοῦ βίου καὶ τῆς καταγωγῆς τῆς δεούσης 
τυγχάνουσιν. ἀνθρώπῳ μὲν οὖν ἤδη τις συμβούλῳ 
χρησάµενος µετενόησεν, οὐ µέντοι νόμῳ. τοσούτῳ 
δὲ τῶν τειχῶν ταῖς πὀλεσι χρησιμώτερός ἐστιν, 
ὥστε ἀτείχιστοι μὲν πολλαὶ τῶν πόλεων δια- 
µένουσι, νόµου δὲ χωρὶς οὐκ ἔστιν οὐδεμίαν 
οἰκεῖσθαι πόλιν. 

Οὐ µόνον δὲ συμφέρει τοῖς θνητοῖς, ἀλλὰ καὶ 
τοῖς θεοῖς. ὁ γοῦν κόσμος ἀεὶ τὸν αὐτὸν νόµον 
ἀκίνητον φυλάττει καὶ τῶν αἰωνίων οὐδὲν ἂν 
παραβαίη τοῦτον. ὅθεν, οἶμαι, καὶ βασιλεὺς εἰ- 
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ΤΠΕ ΡΕΝΨΕΝΤΓΤΥ-ΕΙΕΓΗ ΡΙΡΟΟΌΕΡΕ: 
ΟΝ ΤΑΝΥ 

ΤΗΕ Ίανν ἶς {ου Π{ο α σπ]άς, {ου οἶξες απ ἱπιραγίία] 
ΟΝ6ΓΥςΘ6Ε6ΕΥ, απ {ον ἴμο οοπάιοῖ οἱ αβαίνς α ἴταςο απᾶ 
Ἰαςί εἰπαϊσηί-οάσο Ὦγ νο) εασοὮ πιαςί Κεερ ἰγαϊσλί 
Πὶς ον ποια, : οἴ]ιογνίςο Ἠο ο] Ὦο ογοο]κοᾶ πα] 

εοτγαρί. Αεοοτά({πβ]γ, ποσο νο 5ἰτιοί]γ οΏςογνο ἴῃμε 
Ίαν Ἠανο Βγπα Πο] ο 5α{είγ; γΥμ]]α ἴλοςε νο ἵταῃς- 

στοςς 1 ἀἁοδίτογ βνςῖ ο{ αἲ] {Πεπιςε]νος απά ἔπεῃ ἴπεῖν 
{ε]]ουνς ἴοο, ρτονίάϊ(πσ ἔμοπα ΥΙΗ απ οχαπιρ]α απ 
Ραϊΐίοενη ο Ἰαν]εςςηοςς απἀ νίοἱεποε. Ὑσςς, ]αςί ας 
αἲ 5οα ἴποςο πο ο ποῖ πιῖςς μα ῬοασςοἨ αγ πιοςί 
Π]κεΙγ ἴο οοπιε {λπτοισῃ η ἐμαῖν ᾖνος απἆ ἴο Απ 

Ὠπείγ Πανεῃς. 5ο ἴλοδε Υπο να αοοοτά(πο Το ἴπε ανν 
Ἱοινπεγ ἴΠτοισ] Πε νι πιαχίππαπα. 5εοΙτΙγ απ 
γοαςἩ ἴπε τὶσηί ἀεςιπαίοῃπ. ΊΠογε Ἠανε Ῥοδοεμ, 1 ἶ5 
ας. Ιπδίαηπσθς ΙΠ πΠΙΟἨ οπ6 ΥΠΟ Ἠας αδ5εά α Ἠπιαπ 
Ρεΐπσ αξ οοιηςε]]ογ Πας ἆοπε 5ο Το Ἠὶς 5οττον’, Ραΐ 
ποῖ 5ο ΨΙἩ ἴλπο Ίαν. 38ο ΠΙΟ ππογο 5ογνίοθαβρ]ο ἵ5 
Τε [ου οι οἶξῖες ἴλαπ ἐπείν νγα]]ς ἴΠαῖ πιαΠγ οἳ ἔ]ποπα 
5] τεπιαίπ απγνα]]εᾶ, Ρας νπιποιῖ Ίαν πο οἳἵγ οςἩ 
ρα αἀπαϊπίς{ογος. 

Ῥαϊ ἴλμε Ίανν ἰς οἳ αἀναπίασε ποῖ οπ]ν ἴο πποτία|ς, 
Ῥαΐ ἴο ἴπε σος ας νε]. Αἴ αηγ ταῖε ἴπε απίνεγςα 
α]νγαγς Ῥγεσουνες ἴμο 5απιε Ίαν; Ἱπν]ο]αίε, απά ποϊλμίπο 
νο ἶς εἴεγπα] πιαγ ἵγαηπδστοςς τι. ΤΠ ἶ5 {ον μαι 
ΤΘΣΟΠ., πιεϊλίη]ς, ἴΠαῖ ἴ]ο Ίαν Πας αρρτορτίαἴε]γ 
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ΡΙΟ ΟΗΠΠΒΥΡΟΡΤΟΝΜ 

/ 2 / Δ - / Δ Δ κότως ἀνθρώπων καὶ θεῶν κέκληται, τὴν μὲν 
/ / Ν Ν “ - νλ Δ βίαν καταλύων, τὴν δὲ ὕβριν καθαιρῶν, τὴν δὲ 

2/ 

ἄνοιαν σωφρονίζων, τὴν δὲ κακίαν κολάζων, ἰδίᾳ ” ή . σ 
λ Δ α - δὲ καὶ κοινῇ πάντας τοὺς δεοµένους ὠφελῶν, τοῖς 
Δ 3 -- - μὲν ἀδικουμένοις βοηθῶν, τοῖς δὲ ἀπορουμένοις 

/ ὃ περί τινος μηνύων τὸ δέον. ὅταν γάρ τις συµ- 
/ -- . 

βάντος τιὸς αὐτῷ δυσκόλου πράγματος ζητῇ τὸ 
/ - - 

συμφέρον, οὐδέν, οἶμαι, δεῖ φίλους παρακαλεῖν 
δὲ - ἀλλ Δ 3 / λ Δ / οὐδὲ συγγενεῖς, ἀλλὰ ἐλθόντα παρὰ τοὺς νόμους 

πυνθάνεσθαι. καὶ γὰρ' οὐκ ἂν τὸ οἰκεῖον σκοπῶν 

χεῖρον ἐκείνῳ παραινέσειεν οὐδὲ ἀγνοήσας τὸ 
ζλ ὃ λ3 -) » λί Δ ἊἎ Δ Δ / 

βέλτιον, οὐδὲ δι ἀσχολίαν τινὰ ἢ τὸ μὴ φροντίζειν 
τοὺς σκεπτοµένουςὶ παραιτήσαιτ᾽ ἄν. τούὐναντίον 
γὰρ ἁπάντων ὁμοίως κήδεται καὶ σχολὴν ἄγει 

λ ΔΝ α 2/ / Δ α Δ ”/’ 

πρὸς τὰ τῶν ἄλλων πράγματα καὶ οὐδὲν ἴδιον 
2 λ α) / / » .] - 

οὐδὲ ἐξαίρετόν ἐστιν αὐτῷ. 
- - - / 

4  Ἰαὶ μὴν τοσούτῳ γε τῆς παρὰ τῶν θεῶν µαντείας 
ὠφελιμώτερός ἐστι νόμος, ὅσω τοὺς μὲν χρησμοὺς 
2, -- / 

ἤδη τινὲς ἠγνόησαν καὶ δοκοῦντες πράττειν κατ᾽ 
αὐτοὺς τἀναντία ἐποίησαν, ὅθεν, οἶμαι, συμφοραῖς 

Αα. 3 

ἐχρήσαντο' παρὰ τοῦ νόµου δὲ οὐδέν ἐστι σκολιὸν 

οὐδὲ ἀμφίβολον, ἀλλ᾽ ἁπλῶς ἅπαντα ἃ προσήκει 
- / / ”/ δὲ « / Δ 

τοῖς δεοµένοις φράζει. ἄρχων δὲ ἀἁπάντων καὶ 
κύριος ὢν χωρὶς ὅπλων καὶ βίας κρατεῖ' τού- 

/ ΔΝ ϱ) Δ λύ Ν / 2 Ἰλλὰ ηλ 

ναντίον γὰρ αὐτὸς καταλύει τὴν βίαν' ἀλλὰ μετὰ 
1 γὰρ αἀάεὰ Ὦγ 6ΤοβδΡΥ. 
Σ οὐδὲ Ἠπιρετῖ15: οὔτε. 
5 οὐδὲ ΕΠΙΡΕΤΙΗ5: οὔτε. 

4 σκεπτοµένους Μοτε]: κλεπτοµένους. 



ΤΗΕ, ΘΕΥΕΝΤΥ-ΕΙΕΤΗ Ρ1590ΟΟῦΒΡΕ, 

Ῥεεν οα]]εᾶ ''ΐπο ο{ πιοι απά σοοάς 1: {ου ]ανν ἆοες 
ανα γη νίο]εποε, ραῖς ἄονπ ἵπκο]επος, Υ6ρτονες 
{ο11γ., ομας είδος ννεκεάποςς, απ ἴπ Ρηϊναϊο απἀ ραβ]ίςο 

τε]αίίοης Πε]ρς αἰ] νο ατα ἵπ πας, 5αοσουτίπςσ ἴ]με 
ν]αίίπης οἳ π]τιςί]σο, απ 1ο ἴλοςα ΥΠΟ αγα ρεγρ]εχεᾷ 
αροιῖ α οοαχ5ο οΓ αοἴῖοη ππα]ίηο Κποννη ν]αῖ ἶς ἴ]λοίγ 
ααιγ. ἸΝπεπενοεν, {ον Ιπδίαπςε, α πιαἨ ἶς οοπ/τοπίεα 
ΡΥγ α ρετρ]εχίπσ οἰζπαῖοι απ ἶς 5εεΚίπο Το ἀἴδοογεν 
γηιαῖ ἶς εχρεαιεπῖ {ον Ἠῖπα, Ίο ποεᾷ ποῖῦ, [ Ῥε]ενε, 
σα] ἵπ ΕπΠεπᾶς οἳ Κίπδπιεῃ, Ῥαΐ ταῖμεν σο ἴο ἴπε Ίανής 
αηά ρο5ο Πὶς απεςίίοη.. Γον ἴ]ο Ίαν νγοι]ά ποῦ, Πανίης 
ΔΏ «γε ἴο Τῖς οΨΏ αἀναπίασς, οἶνο Πίπα Ιη{ογίογ αανίςε, 
ΠΟΥ γεῖ ἴἨτοιρ]ῃ Ιρποταπςο οἳ Ίο Ρεϊίεν οοἵ5δε, ΠΟΥ 
νγοι]ά 1ἱ Ῥοσσιςε οἱ 5οππο οπσασεπιεπῖ οΥ Ἰαο]ς ο ἵπ- 
τοτεςί Ῥορ ἴῖς οοηδα{απῖς [ο Ιοῖ 1ἳ Ρε εχοισεά. ΓοΥ, 
ο ἴμε οοΠίτατγ, 1 ας τεσατὰ Του αἰ] α]κα, απιά Τῖ Ώας 
Ιείσατε {ον ἴμε ρτοβ]επις οἱ αἰἱ οἴμενς, απ {ον 1ὲ ἴπενε 
15 πο ρτϊναϊο οΥ 5Ρεοία] Ιπίεγοςί. 

Αραίπ, Ίαν ἶ5 Ίπογε 5εγνίοεαβ]ο ἴμαπ ἴλπε ογασι]αν 

τθδροηςες οἱ ἴμε σος ἵπ ιαί, νπ]]ο ἴπεγε Ίανε δει 
Φ0ΟΠΙΘ νο ἅαἷά ποῦ απαάειείαπά ἴμε ονασ]ες, απ. 
«αρροδίηπσ ἰΠαῖ ἴλπεγ Ίνογο αοἰϊπο π ΠΑΥΠΙΟΠΥ ΥΗΓΗ 
ἴπεπα, πανε ἆοπο ἴπε νετγ ορροςῖτο-- νο αοοοιηῖς, 
Ι Ἱπιαρίηα, {ον πεί Πανίπο πιεῖ υν ἀἱδαςίου---ΕΓΟΠΙ 
ἴλε Ίανν ἔπετο Ῥτουεεᾶς ποϊΠμίπο ννπῖο] ἵς τογίαοις 
ος απιρίσιους, Ῥαΐ, ἰηδίεας, Ττ ραῖς ἵπ ἵπαρ]ε Ρῄῃχαδες 
ενειγἰλίπο νν]οἩ ἶἵς αρρτορτίαίε Του ἴΠοδαε Πο αγα 
ἵη πθαᾷ. ΕΒορίάε», ἴποισῃ τα]ετ απ ππαρίεν οἱ αἱ! 
Ὠμηος, ΙΕ εχετοῖςες Τίς ααἰ]ᾗοτγ νηζποαῖ το αςδε ος 
αΤΠΙ5 απά {ογσς--οἩ ἴῃε οοΠνατγ, ]αὺν 1ἴςεΗ  ἄοες αν/αγ 
ΜΗ {ογεε: Παγ, Τῖ τα]ος Ὦγ Ρρενςααδίοη απᾶά 6ονοτης 

1 Ο8, Ῥιπᾶατ, ἔταρ. 169. ὨὈ1ο Ἠονγε ριῖς ΙΠίο ῬτοῬε ἴ]ιο πιοςί 
εἱρη]ῃοαπί ρατῖ οἱ ἴμε Ῥαδρασε:. Γ]αίο αιοίος 5ενετα] πες 
{τοπα 1ξ ἵπ ἀοτσίας 484. Ε. 

949 



ΡΙΟ ΟΗΠΒΥΞΒΟΞΤΟΜ 

πειθοῦς καὶ βουλομένων προέστηκεν. πείσας γὰρ 
πρότερον καὶ δοκιμασθεὶς οὕτως γίγνεται καὶ τὴν 
ἰσχὺν τὴν αὑτοῦ λαμβάνει. 

δ Τηλικαύτην δὲ ἔχει δύναμιν ὥστε καὶ τοῖς θεοῖς 
οὗτός ἐστιν ὁ βοηθῶν. τοὺς γὰρ ἱεροσύλους καὶ 
τοὺς παραβαίνοντας τὴν πρὸς αὐτοὺς εὐσέβειαν 
κολάζει. καὶ μὴν αὐτόν γε οὐδὲ εἷς οἷός τέ ἐστιν 

ἀδικῆσαι. τῶν γὰρ παραβαινόντων τὸν νόμον 
ϐ έκαστος οὐκ ἐκεῖνον, ἀλλ᾽ ἑαυτὸν βλάπτει. τοσαύ- 

της δὲ δικαιοσύνης καὶ Φφιλανθρωπίας µεστός 
ἐστιν, ὥστε καὶ τοῖς ἀτυχοῦσι χρησιμώτερος 
καθέστηκε τῶν γένει προσηκόντων καὶ τοῖς ἀδικου- 
µένοις ἰσχυρότερος τῆς αὐτῶν ἐκείνων ῥώμης, καὶ 
πατράσιν υἰέων εὐνούστερος καὶ παισὶ γονέων 
καὶ ἀδελφοῖς ἀδελφῶν. µπολλοὶ γοῦν ὑπὸ τῶν 
φιλτάτων ἀδικούμενοι πρὸς τοῦτον καταφεύγουσιν. 
ἐτὰ δὲ καὶ μηδὲν ὑπὸ μηδενὸς εὖ πεπονθὼς ὁ 
νόμος πᾶσιν ὧν ἂν εὐεργετήσωσιν ἑτέρους ἐκτίνει 
τὰς χάριτας, καὶ γονεῦσι παρὰ παίδων τὰς ὁμοίας 
κομιζόµενος καὶ τοῖς ἰδίᾳ τινῶν εὐεργέταις παρὰ 

τῶν εὖ παθόντων καὶ τοῖς κοινῇ φιλοτιμουμένοις 
παρὰ τῆς πόλεως. 

ἸἹ. Κάλλιστα δὲ τὰ ἆθλα" τῶν εὐεργεσιῶν πεποίηκε, 

στεφάνους καὶ κηρύγματα καὶ προεδρίας ἐξευρών' 
ἃ τοῖς μὲν παρέχουσι οὐδεμίαν φέρει δαπάνην, 
τοῖς δὲ τυγχάνουσι τοῦ παντὸς ἄξια καθέστηκεν. 
ὅ τι δ᾽ ἂν ἐθέλη τῶν εὐτελεστάτων, εὐθὺς τοῦτο 

µέγα καὶ τίµιον ἐποίησεν. οὗτός ἐστιν ὁ τὸν 

1 ἔτι ΑΥΠΙΠΙ : εἰ. 2 τὰ ἆθλα (45α41βΏοΟΠ : τὰς ἄλλας. 
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νή]Ηπο 5αρ]οοῖς. Ἐον 1ὲ {5 Ῥεοαιςε ἴε βγςῖ Ῥεγδιαᾶε 
ΏλΕΠ απά 5εοπγος ἴπεῖν αρρτονα] ἴ]αί Ίαν «οπιος Ιπίο 
Ῥεΐπσ απά ασ αῖτες ἴτς ΟΥΥΠ Ῥον/εγ. 

Βαΐ 5ο οτεαῖ ἶς ἴπε Ῥούνον ἴξ Ῥοδρεςςες, ἴπαῖ 1ἱ ἰ5 
ἴπε Ίαν υυΠΙοΗ αςεὶςσίς ενεπ ἴ]λο σοᾷς. Του εχαπηρ]ε, 
Έμο ςαοτ]]οσίοις απά ἴποςο νο νίο]αῖαο ἴ]ε τενετεποἙ 
ἄπα ἔο ἴμο σοᾷς 1 ραπίσῃες. Μοτεονετ. ἴμε Ίαχν 1ἴ5ε]ῇ 
ηΟ 0Π6 ας ἴμο ρον/εγ {ο Ίπ]ατε. Ἔον ενεγν οπε Νο 
ἔχαηςσγοςςος ἴμο Ίαν; Παγπης, ποῖ ἴλμε Ίαν”. Ῥαἳ Πἰτηςε]{, 
Βαϊ 5αοῇ ἰς πε τἰσβίεοασηοςς απ Ῥεπενο]επος ΥΥΠίσ] 
Ρεγναάες ἴΠε Ίανν, ἴλαί {ου ἴπε απ{οτιαπαίε ἴ Ίας 
Ῥτουεαᾶ ενεπ ππογα Πε]ρέα] ἴΠαπ ἴλοῖγ Ῥ]ουά τε]ανες: 
απά {ον ἴ]ε νἰοϊῖπις οϐ Ἱπ]αςίίσο 1ξ ηας Ῥγονεά πποτε 
Ροϊεπί ἴμαπ Πεαῖνγ ον πη]σηί: απά {ο Γαἴμοτς, Πποτε 
ΚἰπαΙγ ἴμαπ πεί «οηςς Του 5οπ5. ππογθ ΚἰπαΙν ἔπαπ 
Ρατεηπῖς; {ου Ρτοίπενς. παν Ῥτοίμενς. Αἲ αηγ ταῖε 
ΙΠΔΏΥ. ὙΠεπ Ὑποπρεά Ὦν πεί εἰοςε5ί Κῑπ. 5εε]ς 
τοίαρε γη ἴπε Ίαν. πο ἴοο, ἴΠποιρῃ 1 Ἆας οχρετί- 
εηοεᾶ πο Κἰπάπεςς αἲ ἴπε Παπάς οἱ αΠΥ οπ6. ἴ]ο ]α1/ 
τεπάετς ἔΠαπ]ις ἵπ ΓΗ]] {ο αἲ] {ον {Πο Κἰπάποαςςας νγΠίο]ι 
ΤΠεγ 5πουν ἴο οἴμευς. εχαοίίπο ἴΠμαπ]ς α[ίκο {ου Γαΐμους 
{γοπα Πεῖν 5οης, Του ἴποςε νο Ἠανε ἴπ Ρργϊναίε ἆοπε 
6οπιε ἀεεᾶ οἱ ΚΙπάπεςς ἔγοπι ἔλοςα Ὕῃοπι ἴπεγ Ἠανε 
Ῥεπεβίεᾶ, απιἀ {ον ἴποςε νο ἀἱδρίαν Ῥραβ]ο δρῖγε ἵπ 
πιαπ]οῖρα] αβαῖτς ἔγοπα ἴΠεῖγ οἵἵςγ. 

Ἐ πτίΠδγπιοτε, πιοςί Ῥοαι τα] αἱο ἴπο τουγαντᾶς 
ΝΠΙΟΗ 1{ Πας εδίαρῃςῃες {ον ἐΠεῖχ Ῥεπείασίίοης, Πανίπς 
ἀενίςεά οπούνης απά ραβρ]ο ῥρτου]αππαίίοης απά 5εαῖς 
οἱ ποποις, ἐλίπσς νΠῖοὮ ἔον ἴποςα π/ηο 5αρΡρΙγ ἴλεπι 
επ{α!ϊ] πο 6χρεηςε. Ραἱ νυΠίο] Γον λος νο νΊη επι 
ηανε οοπῃε Το Ρο γοτίῃ ονετγίῃίπο. Ιπάθεᾶα, μαίενεν 
15 5ο ἀεδίτες, Ἠούψενεν Ἱπεχρεηβίνα ἴξ ππαγ Ῥε, ἴ]ε 
Ίαν Ἱπιπιεάίαϊε]γ τεπάενς Ἱπιρογίαπί απἆ Ῥτεσίοις. 
Τ ἶς ἴμε Ίαν νγπῖο] Ἠας πηαᾶε ἴπα ν]ά οἰίνο 5ο ἵπῃ- 
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κότινον οὕτως µέγα καὶ τηλικαύτης ἄξιον σπουδῆς 
ἀποδείέας καὶ τὰ σέλινα καὶ τὴν πίτυν καὶ τὸν 
τοῦ θαλλοῦ στέφανον' οὗτος ὁ τὰ τρία ῥήματα, 
οἷς ἕκαστος κηρύττεται τῶν ἀγαθῶν, πολλοῖς 
ἀποφήνας τοῦ ζῆν τιµιώτερα. οὗτός ἐστιν ὁ τὰς 
πανηγύρεις συνάγων, ὁ τοὺς θεοὺς τιμῶν, ὁ τὴν 
ἀρετῆν αὔξων" οὗτος ὁ τὴν θάλατταν καθαίρων, 
ὁ τὴν γῆν ἥμερον ποιῶν, ὁ τοῦ Διὸς ὄντως' υἱός, 
ὁ τὴν ἀήττητον καὶ ἀνυπέρβλητον ἰσχὺν ἔχων' 
τοσοῦτον ἁπάντων σωφροσύνῃ καὶ πίστει δια- 
φέρων ὥστε καὶ γυναικῶν κοινωνίαν καὶ παρθένων 
ὥραν καὶ παίδων ἀκμὴν τούτῳ πάντες πεπιστεύ- 
καµεν. ἔτι δὲ καὶ παρθένου, τῆς Δίκης οὔσης 
μόνος αὐτῇ διὰ σωφροσύνην σύνεστιν. 

Οὗτος ἐπίκουρος γήρως, διδάσκαλος νεότητος, 
πενίας συνεργός, φύλαξ πλούτου, τῇ μὲν εἰρήνῃη 
σύμμαχος, τῷ δὲ πολέμω ἐναντίος. οὐ μὴν ἀλλὰ 
καὶ ἐν αὐτῷ τούτῳ πλέον” ἰσχύει. τὸν γοῦν παρὰ 
τῶν ἐχθίστων κήρυκα πεμπόμενον οὗτός ἐστιν ὁ 
σῴζων καὶ διαφυλάττων, παντὸς θώρακος καὶ 
πάσης ἀσπίδος ἰσχυρότερον αὐτῷ δοὺς ὅπλον τὸ 
κηρύκειον' ἔστι δὲ τοῦ νόµου σύμβολον.’ διὰ τοῦ- 
τον τοὺς ἀποθανόντας οὐδεὶς ἐ ἔτι κρίνει πολεμίους 
οὐδὲ τὴν ἔχθραν καὶ τὴν ὕβριν εἰς τὰ σώματα αὐτῶν 
ἐπιδείκνυνται. 
Τοσούτῳ δὲ ταῖς' πόλεσι χρησιμώτερός ἐστιν 

1 ὄντως ΞΘΟΠΗΥ: ἑστὼς ΒΜΤΕΗ. ἐτεὸς Τ]. 
3 πλέον] πλεῖστον ΕΠΙΡΕΤΙΗΡ. 

ἃ ἐστι δὲ . . . σύμβολον δαδρεοίεᾷ Ὦγ (αεε]. 
4 ταῖς Νοτε]: τὸ Μ. οπιϊ{εᾶᾷ ὮΥγ ΙΓΡΒΡΗ. 

1 Τπε οτονη ο νι] οἰῖνε ννας αν/ατάεᾶᾷ αἲ ἴ]παε Οἰγπιρῖςο 
(απιος, ἴπε ΡαΤ5ΙεΥ αἲ Ἀεπιεα, απᾶ πε Ρρῖπο αἲ ἴ]ε Τ5ἱηπλ5. 
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Ροτίαηῖ, γνοτίἩ 5ο πιο; ἀενοῖιεὰά εΠογέ, ]αςί αξ αἶςο 
νηἴ ἴπε ρανδΙεγ. ἴπε Ρρίπο, απ ἴπε οἰἶνε οπονΏ 1: 
15 15 ἴπο Ίαν ΥνΠΙοἩ ας πιαᾶο ἴπο ἴμτος γνονάς ντα 
Ν/ΠΙε εας] σουᾷ πιαπ ἶς ραρ]οΙν αοο]αίπιεςὰ 3 ππογε 
Ρτεσίοιις {ο τπαἩγ ἴπαπ έε 1{ςε]Ε. ΤΠ ἶς ἴπο Ίαν νυλίο] 
εοΏπνεπες ἴΠε παϊβοπα]ὶ {οςνε σαϊποτίπος, ΥΥΙοῇ 
ποποινς ἴλο σος, γΥΠΙοΗ εχα]ίς νἰτίαος Τζ ἶς ἴ]πο Ίανν 
νΙοἩ Ῥιγσες πο 5εαι” πηακες οἰν]]ζεά ἴλο απ, ἶ5 

Έμε νετιίαβ]ε 5οπ ο Ζεις. ἴλε Ῥοδδεςεος οἱ ΙπνΙποῖρ]ο, 
Ππςαρεταβ]ε παὶσηί :: {ου 1 16 5ο Ταχ 5προτίοΥ Το αἰἱ 
εἰσε ἵπ Τεπιρεγαπςο απά ἰνγιςίννοτίμίπεςς ἴλμαί ποῖ 
οπΙγ ῬατίπενςΠΙρ ντ] ννοππεπ Ῥαΐ αἶςο ἴῑο Ῥ]ουπα οἱ 
πιαΙάεης απ ἴμο Ρτίπηε ΟΕ ]αάς νγε ο]] πανε οπἰταςίοἁ 
το ἴμο Ίαν. Βεσίἀες, ἴποισῃ ο αςΠσο ἶ5 α νἰγσῖα, 5πς] 
ἵς ης οοπΏποπςος ἐπαί Τ,ανν ἀννε]]ς ντα Ἠουν πλου 
α «ΠβΡοετοῃ. 
Ταν ἶς α Ρτοίεοῖογ οἱ οἱά ασςα, α 5οποο]πιαςίεν οἳ 

γοιῖἩ, οΓ ρονετ!γ α {ε]]ουγ Ἰαβουχου, α σαατά οἳ ννοα]ῃ. 
ἴο Ῥεᾶοε απ αἱΙγ, ἴο γαχ α 1ο0ε. Ν4Υ, ενεΏ ἵη γ/αΣ 
Πἱςε]{ Ίανν Ώας ἴ]ιε σγεαῖεν παὶσηί. Του Ιηςίαπος, ἴ]ε 
Ἠεγα]ά Ὕν]ο ἰς ἀἱεραίολπεαὰ ἔοπα οπε΄ς Ρἱἴεγεςί {ους 
Ώμε Ίανν ρτοῖεοῖς απἆ σιατάς, οἰνίπο Πίτα α5 α νοαροπ 

πποτε πσΠΏίγ ἴ]λατ αΠΥ οουςε]εῖ ΟΥ ΠΥ 5ΠΙε]ά ἴ]ιο 
πετα]ας εἴαβ-- ἵπ {αοῖ, Ὠλπῖς ἶς α «γπιΡο] οἳ ἴπε Ίαν. 
Ῥεοαιςε οἱ ἴ]ε Ίαν ἴμε ε]αΐπ αγο ἀεεπιεᾷ πο Ίοηπσο6γ 
το Ῥε {ο065, που ατα Παϊγοαά απᾶ Ιηπςα]ς νγεακεά προπ 
Ὠποῖν Ῥοά[ες. 

Ασαϊπ, 5ο ΠΙΙΟὮ ΤΙΠΟΤΕ ας5εξ] ἶς ἴ]λο ΊαΥν το ος οἶ]ες 

ῬιδΠπσιϊςπεὰ ρι]ο 5ετνῖοε αἲ Αἴμεης γνας αἱξο τεν/ατᾶεᾶ 
Ὦν '' ἴπε ονε «τοπ ς οξ. Αοδοβμίπες ὁ. 1987. 

5 Ἔμο πνοτᾶς ἵπ απεςΒοῃ πιαγ Ὦο ἀνὴρ ἀγαθός ἐστι, ἃ ΡΏΤαδε 
νἨ]ο]ι οοσατς γα στεαῖ τερα]ατ]γ ἵπ Ποπογίβο ἀεσγεος. 

δ Τμαϊ ἶ5, τίάς 1 οΕ Ρίταϊες. 
4 Τηε Ίαν ἵ5 Ἠετε Ῥεϊπρ οοπιρατεᾷ ἴο Ἠετασ]ε», γποδα 

Ίαροιις οοπβῖςίεᾷ Ιατσε]γ ἵπ τιάαἶπο οἰν]]ῃήζαοη οἳ 5 {οε5. 

94Τ 



ΡΙο 6ΠΒΥΡΟΞΤΟΜ 

”/ Ν / - / ο 6 Δ » 

ἥπερ τὰ πηδάλια ταῖς ναυσίν, ὥστε ἡ μὲν ἄπο- 
βαλοῦσαὶ τοὺς οἴακας ναῦς οὐκ ἂν ἀπόλοιτο μὴ 

υ / / ια] .] ”/ -- 

χειμῶνος καταλαβόντος, πόλιν δ᾽ οὐκ ἔνι σωθῆναι 
- / / Σο Ἂ Δ / / 

τοῦ νόµου λυθέντος, οὐδ᾽ ἂν μηδὲν ἔξωθεν συμβαίνῃ 
δεινόν. ὥσπερ δὲ ὑπὸ τῆς ἐν αὐτῷ διανοίας δι- 
οικεῖται καὶ σῴζεται τῶν ἀνθρώπων ἕκαστος, ἡ 
δὲ ταύτης διαφθορὰ µανίαν καὶ παρακοπὴν φέρει, 
παραπλησίως, ἄν τις ἀνέλῃ τὸν νόµον ἐκ τοῦ βίου, 

4. - » - 
καθάπερ, οἶμαι, τὸν νοῦν ἀπολωλεκὼς εἰς παντελῆ 

µανίαν καὶ ταραχὴν περιστήσεται. 

1 ἀποβαλοῦσα ῬΠιαρβ]ς : ἀποβάλλουσα. 
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ἴλαη ταάάετς ατα ἴο οἱγ «Πἱ{ρς ἴπαῖξ, ππεγεας α 5Πἱρ 
γΠπΙοἩ ας Ἰο5ί 15 ταάᾶενς 1 γνοι]ά ποῖ Ρρετῖςσα ππη]εςς 
α 5ἴοτπα 5Ποι]ά ονετίακα 1, α οἱἵγ οαηποί Ῥε 5ανεᾷ 
Ἡ ΤΠε Ίανν ας Ῥεεπ ἀεκίτογεᾶ, ποῖ 6νεΠπ ὙΠεη πο 
ἀῑτε ἀϊξαςῖεν Ῥεί[α]]ς ΤΕ ἔγοπι νποαϊ. Ρα ]αςί ας οας] 
οἳ ας ἶς σονεγπεᾷ απά ςα{εσιατάεςά Ὦγ ἴπε Ιπίο]]Ισεποο 
ν’ΠΙοΙ ἶς ἵπ Πΐπα, νυμῖ]α 1ἱς ἀθεςίτασίίοπ οπίαϊ]ς πιαάπεςς 
Αη Ιηδαπίϊγ, ςἰπη[]ατ]γ, Η οπε εχρε]ς ἴμο Ιαν; ἔγοπα 
Πῖς Ηΐε, ]αςί ας 1 πε Πας ]ο5ί Πῖς παῖπᾶ, ΤΙ Ῥε]ενε Ίε 
νΙ] Ῥε Ῥτοιςσῆί Ιπίο α 5ίαῖο οἱ αἴίζετ πιαάποςς απά 
οοΠΕΙΦΙΟΠ. 

1 (τοεκ 5Πἱρ5 οοπιπποΠΙγ Παὰ Όννο ταᾶᾶετς, οπε ΟΠ εποἩ 
5]ᾷ6, 
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ΕΡΕ ΟΕΒΨΕΝΡΗΕΡΤΣ ΓΗ ΡΙΡΓΟΒΕΡΕ:: 
ΟΝ ΕΟΣΤΓΘΜ 

Τηπτς ἶς αποϊμετ 5ορΠηϊςΗο εχετοῖδε. (ϱοπιρατίδοη γα ἴπε 
Ῥτεσθαίπρ ὨΙδοσιγδε υγ]. 5ου γη ναί εαδε ἴμε 5ορ]η]ςί 
οοι]ά 5Π18Ι Πῖς στοιπά. ἴπ ΟΥ. Ἴὅ Ίαν ἶς επ]ορίζεά αξ α 
Ῥεπεβοεπὶ Ιπῆπεποε ἵπ Ἠππιαπ αΠαῖτ: Ίετο ομδίοπι Ἠας 
ἵακετ 15 Ῥίασε. Οοπίγααἰσβοπς Ῥείνγεεπ ἴῑε ἴννο ἀοσιππεηπῖς 
αβοιπᾶ., ας Ῥεγπαρς ποπο πποτο ςἰτικίπρ απ με ἴννο 5ἰαΐε- 
πιεηῖς ἴπαῖ {ο]ον: |" ἔποπι ἴπε Ίαν; ἵπεγε Ρτοσεεᾶς ποϊΠμῖπρ 
νημῖο 15 ἴοτίποις οἳ απιρίσαοιςδ. Ὀαί, Ἰηδίεαᾶα, ΙΤ ριῖς ἵπ 
5ΊπΙρΙε Ῥήγαςες εγειγἰµ!ῖπρ νυμῖος ἶς αρρτορτῖαϊε {ο ἴοδε 
ν/πο αὖε ἵπ πεεᾷ (ΟΥ. Τδ. 4) απᾶ ''"δοπιε Ίαν πανε ποῖ Ῥεεῃ 
ο]εατ]ν υτ]ζεπ, απ ἴπεγ αγε οξίεη Υναγρεᾷ απᾶά Ὀν]σιεά Ὦγ 
πε εἰοαπεποε οἳ ἴμε οναΐοις: Ὀταί οι οιδίΟΠΙ5 αγθ ΠΕΥεΓ 
απιρίσποις οἨ ογτοοκεᾷ, απ ογαἴοΥγ οι] ποῖ σε ἴπε ΙΡΡΕΣ 
παπα γη ἔπεπι (ΟΥ. 76. 4). 
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76. ΠΕΡΙ ΕΘΟΥΣ 

” δὲ α / / Δ - / Εστι δὲ τὸ ἔθος γνώµη μὲν τῶν χρωµένων 
/ / Δ 2/ ” ἊἎ / / 

κοινή, νόμος δὲ ἄγραφος έθνους ἢ πόλεως, δίκαιον 
δὲ ἐκούσιον, κατὰ ταὐτὰ' πᾶσιν ἀρέσκον, εὕρεμα 

λ 3 / ϱ) / 3 Δ / Δ / δὲ ἀνθρώπων οὐδενός, ἀλλὰ βίου καὶ χρόνου. 
τῶν μὲν οὖν ἄλλων νόμων ἕκαστος ἅπαξ δοκι- 

Δ ”/ Ἀ . / ΔΝ Δ ”/ να νά μασθεὶς ἔλαβε τὴν ἰσχύν' τὸ δὲ ἔθος ἀεὶ δοκιµά- 
ζεται. καὶ νόμος μὲν οὐδεὶς ῥᾳδίως ὑπὸ πάντων 
κριθήσεται’' ταῖς γὰρ τῶν πλειόνων δόξαις κυροῦ- 

”/ Ν . ως / Δ Δ ς Δ 

ται" ἔθος δὲ οὐκ ἐνῆν γενέσθαι μὴ προσδεχθὲν ὑπὸ 
πάντων. κἀκεῖνος ἀπειλῶν καὶ βιαζόµενος μένει 

/ ς Δ Ν ο) α) ἳ / Ν ΔΝ κύριος, ὑπὸ δὲ τῶν ἐθῶν πειθόµενοι καὶ καλὰ 
καὶ συμφέροντα κρίνοµεν αὐτά. 

Διό µοι δοκεῖ τις ἂν προσεικάσαι τὸν μὲν ἔγγρα- 
- / -- 

φον νόµον τῇ δυνάµει τῆς τυραννίδος, φόβῳ γὰρ 
ἕκαστον καὶ μετὰ προστάγµατος διαπράττεται" 
τὸ δὲ ἔθος μᾶλλον τῇ φιλανθρωπίᾳ τῆς βασιλείας, 
βουλόμενοι γὰρ αὐτῷ πάντες καὶ δίχα ἀνάγκης 
ἔπονται. καὶ νόμους μὲν ἴσμεν πολλοὺς ἀνηρη- 
µένους ὑπὸ τῶν θέντων αὐτούς, ὡς πονηρούς: 

1 κατὰ ταὐτὰ Ι)Ιπάοτε: καὶ κατὰ ταὐτὰ ΕΗ. καὶ ταὐτὰ ἙὮ. 
καὶ ταῦτα ἵ)Μ. 

3 κριθήσεται] ἐγκριθήσεται ΑγΠΙΠΙ. 
ὃ ἔπονται (16ε]: οἴονται. 
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ΤΗΕ ΡΕΝΕΝΤΓΥ-ΡΙΧΤΗ ΡΙΡΟΟΌΕΡΕ : 
ΟΝ ΟΣΤΟΜ 

Ο02Τον {5 α ]πάρσειπεηί «ΟΠΊΠΙΟΠ Το ἴποςδε νο 5ο 
Π, απ απντίεη Ίανν οἱ ἴτίρε οἵ ο ἵγ. α νο]απίατγ 
Ρτϊποῖρ]ε ο ]α5ῇοςε, αοοερίαΡ]ο Το αἲ] αἰ]κε ντ] τεβεν- 
6πΏσε Το ἰμε 54ΠΠ6 ππαἰϊθυς, απ Ιπνεπίίοπ ππαάθ, ποῦ 
Ὦγ απγ Ἠπππαη Ρείης, Ρας ταῖπεν Ὦγ Ἠέε απ πια. 
ΤΠετείοτα, νΏῖ]ε οἱ ἴ]ε Ίαχνς ἴπ σοπετα] ἑαςῃ οΡρίαϊης 
15 Ῥουψγετ ῃτοιση Πανίηπς Ῥεεπ αρρτονεά οπςος απἆ 
{ου αἲἰ, οαδίοπι ἶς οοπΣίαπί]γ Ῥεΐπο εαβ]εσίτεᾷ ἴο 
«ογαΙηπγ. Ἀίοτθονετ, ΥψΠί]ε πο Ίαν ν]] τεαΙ]γ Ῥε 
«πἈοδεπ ὮΥ ενοετγροάγ--ἔον Τί 15 ὮΥ ἴμε ορίπίοης οἳ 
ἴλε πια]οτγ ἰἐλαῖ Τε ἰς ταϊβεά---γεῖ α οαδίοπα οο]ά 
ποῖ οοπιε ΙΠῖο Ρεΐπσ 1Γ ποῖ αοεερίεᾶ ΒΥ αἰΙ. Ασαϊη, 
νη]ε Ίαν Ὦγ ἴητοαίς απά νίοἰεποο πηαἰηϊαίης 1ῑς 
πΠαΦΤ6ΥΥ, 1τ ἶς οπ]γ νεη νε αγ ρειςιαᾶεά Ὦγ οι 
οαδίοπις ἴμαί νε ἀεεπι ἴλεπι εχοε]επί απἀ αάναῃ- 
ἴασεοις. 

ΤΠετείοτο 1 5εεπὶς ἴο πε ἴπαῖ νγε πηϊσηί Πκεη {με 
να τίεη Ί]αγν Το ἴ]λο ροῦγετ οἳ ἴγταπηγ, {ΟΥ 1 ἶς ΘΥ ππεαης 
ΟΕ ἔεαχ απά {μτοισὴ Ιπ]αποίίοἨ ἴλαῖ εαςὴ πλθαςγο ἴς 
πιαάε εΠεοίῖνε; Ῥαΐ οαδίοπα τηϊσηἰ ταῖῃεγ Ῥε Π]κεπεά 
ἴο πε Ῥεπενο]εποο οἳ ΚἰποςΠΙρ., {ος ο είν ον 
νοµ Ποπ αἰ] πχεηπ {ο]ον ομδίοπι, απᾶ νποιί οοΠ- 
εἰγαϊπῖ. Αραΐπ, νε ΚΠΟΝ ΟΕ ΠΙάΠΥ Ίαννς ν/πίοἩ Ἠανα 
Ῥεεπ τερεα]εᾷ ὮΥ ἴλοςε Ίο πιαάο ἴπεπι, Ῥεσαιςα 
ἴπεγ ]αάσεα ἴπεπι ἴο Ῥαε Ραά: Ῥαῖ πο οπθ6 οοι]ᾷ 
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ΡΙΟ ΟΗΒΥΡΟΡΤΟΝΜ 

/ Δ 

ἔθος δὲ οὐκ ἂν οὐδεὶς ῥᾳδίως δείξειε λελυμένον. 
ο 

Ἡ Ν - νο η Ὁ » νο / καὶ μὴν τῶ παντὶ ῥᾷόν' ἐστιν ἀνελεῖν ὃ τι βούλει 
2 / Ὑ - - 

τῶν ἐγγράφων ἢ τῶν ἐθῶν. τὰ μὲν γὰρ ἂν 
ε) / ϱ ς / α / / ἀπαλείψης ἅπαξ, ἡμέρᾳ μιᾷ λέλυται' συνήθειαν 

/ Αα. Αα δὲ πόλεως οὐκ ἔστιν ἐν πάνυ πολλῷ καταλῦσαι 
χρόνῳ. κἀκεῖνοι μὲν ἐν σανίσιν ἢ στήλαις φυλάτ- 
τονται’ τῶν δὲ ἕκαστον ἐν ταῖς ἡμετέραις ψυχαῖς. 
2 / λ Δ / ς ή / ἀσφαλεστέρα δὲ καὶ κρείττων ἡ τοιαύτη φυλακή. 
καὶ μὴν ὁ μὲν ἔγγραφος νόμος αὐστηρός ἐστι 

Δ » / ” Ν ε) Δ ε/ ”/ ΔΝ 

καὶ ἀπηνής, ἔθους δὲ οὐδὲν ἤδιον. ἔπειτα τοὺς 
/ ε] ”/ / Δ Μα / / 

γόµους παρ᾽ ἄλλων πυνθανόµεθα, τὰ δὲ ἔθη πάντες 
ἐπιστάμεθα. 

4 ἸΚάκείνων μέν εἶἰσιν οὐ σαφῶς ἔνιοι γεγραμµένοι 
καὶ διαστρέφονται πολλάκις ὑπὸ τῆς τῶν ῥητόρων 

/ - μ 2” 2 λ 2 / ϱ) Δ 

δυνάµεως' τῶν δὲ ἐθῶν οὐδὲν ἀμφίβολον οὐδὲ 
σκολιόν, οὐδ ἂν περιγένοιτ᾽ αὐτῶν λόγος. κά- 

- / 

κείνων μὲν ἀεὶ δεῖ μνημονεύει, εἰ μµέλλοιμεν 
αὐτοῖς ἐμμένειν' τοῦ δὲ ἔθους οὐκ ἐστιν οὐδὲ 

/ » / / Δ ./ 9 , 
βουλομένους ἐπιλαθέσθαι" τοιαύτην γὰρ ἔχει φύ- 
σιν ὥστε ἀεὶ ὑπομιμνήσκειν αὐτούς.' 

/ μ Δ λ / / Ἂ - 

Καθόλου δὲ τοὺς μὲν νόμους φαίη τις ἂν ποιεῖν 
/ / Δ ον η ϱ) / ο) / 

δούλων πολιτείαν, τὰ δὲ ἔθη τοὐναντίον ἐλευθέρων. 
- α δι 

ἐκεῖνοι μὲν γὰρ ποιοῦσιν" εἰς τὰ σώματα κολάσεις' 
5 

παραβαινοµένου δὲ ἔθους τὴν ζημίαν εἶναι συµ- 
- , ην 

βέβηκεν αἰσχύνην. ὥστε ἐκεῖνος μὲν φαύλων, οὗ- 
ο) / - 

τος δὲ ἀγαθῶν ἐστι νόμος. εἰ γὰρ ἅπαντες ἦσαν 
9 / Ἀ Π » . η ε ο. Φος. Αλ ὅν 
ἀγαθοί, δῆλον ὅτι τῶν ἐγγράφων ἡμῖν οὐδὲν ἂν ἔδει 

Αα ς - 

νόμων. ἔτι δὲ τῶν μὲν νόμων εἰσὶν οἱ βασιλεῖς 

2 

1 ῥᾷόν ΜΟΤΕ]: ῥάδιόν. 2 γὰρ ἔχει Ἠπιρετ]]δ: παρέχει. 
ὃ αὐτούς] αὑτοῦ ΕΠΙρετΙΙΙ5. 
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ΤΗΕ, ΘΕΥΕΝΤΥ-ΡΙΧΤΗ ΡΙΡΟΟῦΒΡΕ, 

γθας!]γ Ρροϊπῖ ἴο α οαδίοτα νηίο] λα Ῥεεπ ἀἰςεο]νεά. 
Ναγ, 1ὲ ἶς αἰ[οσεῖμει εαδίεν ἴο 4ο αἵΤαΥ ΥΨΙΙΗ αΠΥ 
υϊτίεη ογάίπαπςε γοι ῬΡ]εαςο ἴμαπ ἴο ἆο αἵγαΥ ΤΗ 
ΔΠΥ οπιδίοπ. Ἔοι νηεπ οχάίπαπσθς, οπςς ἴῃπε 
γής 15 εχαδεᾶ, ατα ἆοπε {οΥ ἵπ α θἶησ]ε ἆαγ; διαῖ 
ε οἴίγ 5 πδασε Τὲ ἶς Ἱππροδδίρ]ε ἴο ἀεξίτογ ἵπ α ΥετΥ 

Ίοηπς ρετῖοᾷ οἱ πιο. Βεείάςς, υμΙ]ε Ἰα15 αγε Ῥρτε- 
5εγνεᾶ οἩ ἴαρ]εῖς οἱ γνουά οἳ ο 5ἴοπα, οαοἩ οαςίοπι 
5 Ῥγεξεγναά νηΠίηπ οι οὐ Ἠεατίῖς. Απ ἰπῖς εοτί 
οἱ ρτεδοεγναϊίοη {5 5γοΥ απᾶά Ῥεϊίεν. ΤπαγίμεΓπιοτε, 
ἴπε ντ τετ Ίαν; ἶ5 Ἠανςδῃ απά 5ἴοτη, Ὑῆετεας ποϊλµίπς 
ἶδ ΤΠΟΥΘ Ρ]οαδαηπῦ ἴΠατ οαςίοπι. ΊΠοἨ ἴοο, οαγ Ίαν5 
νο ΙθαγΏ {γοπι οἴμενς, Ῥιαΐ οἱ οαδίοπας νε αἱ Κπονν 
Ρεχ{εο!]γ. 

Ασαίῃ, 50ΟΠ16 Ἰανίς Ίανο ποῖῦ Ῥεεπ ο]εατΙγ νυτίεη, 
αηπᾶ ἴ]λαογ ατε ο[ἵεη ν/ατρεά απ Ὀνησίεᾶ Ὦγ ἴ]ε ε]ο- 
απεποο οἱ ἴμε οταῖου5: Ρας οἱς οιδίοπι5 αγ ΠενοΥ 
απηρίσαοις ος ογοοκαεά, απά οΥαΤΟΤΥ οοι]ά ποῖ σοεῖ 
πο απρρεν Παπά νῃ ἔλεπα. ΑΊςο ἴμπε Ίαννς πιιςὶ Ῥε 
Κερῖ οοηδίαπΤ]γ ἵπ παπα 1 νε ατε ἴο αΡβίᾶε ὮΥ επι : 
νηθτεας α οδίοπι ΠπΘΠ οαηποῖί {οτρεῖ. ονεη 1 ἴἩεγ 

πγοι]ά: {ον 5ο ἶ5 15 παϊΐατε ἴλπαί 1 ἶς οοπδίαπ{]γ 
τοπαπάίπο ἴΠετη. 

Απά, 5ρεακίησ σεπετα]1γ. πΕΙ]ε οπ6 πηὶσηί δαγ ἴλαϊ 
ἴλε Ίαννς ογεαῖε α ΡοΠῖγ ο{β]ανες, οιγ οαδίοπης, οἨ ἴ]ιε 
εοΠίτατΥ, ογθαῖε α ΡοΠῖγ οἱ ἄοο ππεἩ. Το ἴ]ο Ίανς 
ΙπβΙιοί ριπ]ςἨπιεπί Ἡροπ ππεης Ῥοάᾶίες; ῬΡαΐ νπεῃπ 
α οαδίοπα ἶς νιο]αῖεᾶ, ἴπε εοπεεφιοπῖ ΡοεπαΠίγ Ίας 
α/γναγς Ῥουῃ ἀἰεσογαςαο. ΤΠετείοτε ἴπε οπε ἶ5 α ]αγν 
{ου Ραᾶ Ῥετεοής, ἴμε οἴμεν {ον σοοά ρειεοή5. Ιπάεεᾶ, 
1 αἲὶ ππεη νγετε σοοᾷ, ενἰἀεπῖ]γ Ίνα 5Ποι]ά Ἠανε πο 
πεεᾷ ο ἴμε ντε ανν». Επατίπεγπποτα, αἰποισ] ος 

4 ποιοῦσιν] ἀπειλοῦσιν Αγηϊπι. ὅ δὲ αἀάοὰ ϱγ Επιρετίς. 

2955 



ΡΙΟ 6ΠΒΥΡΟΡΤΟΜ 

9 / λ Δ / ] ια) / Δ 

ἐπάνω καὶ πολλὰ πράττουσι παρ᾽ αὐτούς, τοῖς δὲ 
ἔθεσι κἀκεῖνοι κατακολουθοῦσιν. 

Δ - Ἆ 2 / .) λ ϱ) - ος 

Καὶ τῶν μὲν ἐγγράφων οὐδὲν ἐν τοῖς πολέμοις 
» / Ν μ ”/ / Δ Ἂ . 

ἰσχύει, τὰ δὲ ἔθη φυλάττεται παρὰ πᾶσι, κἂν εἰς 
ἐσχάτην ἔχθραν προέλθωσιν. τὸ γοῦν μὴ κωλύειν 
τοὺς νεκροὺς θάπτειν οὐδαμῇ γέγραπται! πῶς 
γὰρ ἂν ὑπήκουον οἱ κρατοῦντες τοῖς τῶν ἧττω- 
µένων ἐπιτάγμασιν; ἀλλ᾽ έθος ἐστὶ τὸ ποιοῦν τῆς 
φιλανθρωπίας. ταύτης τοὺς κατοιχοµένους τυγ- 
χάνει». ὁμοίως τὸ τῶν κηρύκων ἀπέχεσθαι καὶ 
μόνοις τούτοις πολλὴν ἀσφάλειαν εἶναι βαδίζουσιν. 
τῶν μὲν οὖν νόμον παραβαινόντων οὐδεὶς ἂν 
ἐπιδείξειεν οὐδένα, οἶμαι, φανερῶς ὑπὸ τῶν θεῶν 
κεκολασμένον' Λακεδαιμόνιοι δ᾽ ἐπεὶ παρέβησαν 

Ν / ”/ λ Ν / 2 / 

τὸ κηρύκων ἔθος, τοὺς παρὰ βασιλέως ἐλθόντας 
ἀνελόντες, ἐκολάσθησαν ὑπ) αὐτοῦ τοῦ δαιµονίου. 

1 Ἠετοαοῖις Τε]]ς ἴε ἴα]ε (7. 199-191). Πεη ἴπε Πετα]άς 
6αΠΠε ἀεπιαπάϊπρ εατίῃ απά γγαϊετ α5 ἴοκεπς οἳ 5αρπηϊδδῖοπ 
ἵο Ῥετεία, Όπε Βρατίαης σαδί ἴλεπα Ιπίο α νε], τεμίηρ ἵπειη ἴο 
σεῖ ἰπεῖγ εατἰῃ απ υγαζεν ἴμεταο. Εοτ α Ίοπς πε αξ[εγνγατας 
Ὡρατία οοπ]ᾷ ποῖ ορίαϊπ {ανοιταβ]ε ΟΠΠΕΠς. τ απΗ] ΆΠαΙΙγ νο 

[ο 
στ 
ο 



ΤΗΕ ΘΗΕΝΕΝΤΥ-ΘΙΧΤΗ ΡΙΡΟΟΌΕΒΡΕ 

Κίπος ατα αρονο ἴ]ο Ίαννς απά ἆ4ο ΠιαΠγ ἴλίησς ἵπ 
νἰο]αίοη ος ἴπεπα, ενεπ ἴ]αγ {ο]]ονν ἴἶπο οαςδίοπης. 

Αραϊη, οἱ ἴπε νο Ίαν», ποῦ οπο ἶς 1Π Έογος 1Π 
Ὠπιο οῇ ἵναν, Ῥαἳ ἴ]ο οµδίοπας αγο οΏεοντνοά Ὦγ αἰΙ. 
ενεπ ΙΕ πποπ Ῥτουθοά ἴο ἴπε εχἰτοπηγ οϐ Μαϊτεά. 
Εον εχαπηρ]ο, ἴ]με ρτονίδίοη ἴλαῖ πο οπς 5λα]] Ρτενεπῖ 
ἴμα Ῥιτία]| οἳ ἴπε ἆοαά Ὠας πονΏετο Ῥεεπ ριαῖ ἴπ 
υπο, {ου Ἀουν οοι]ά ἴπε νἰοίογς οΡεΥ ἴΠε Ιπ]αποίίονς 
οἱ ἴΠο ναπαιϊςηοά ὁ Ἀαγ, ῖ ἶδ οπδίοπα γΥμΙος Ὀγίπος 
16 ἴο ραςς ἰμαῖ ἴπο ἀερατίεᾶ αἲο ογαηίαοᾶ ἰμαῖ αοὶ οἳ 
ΠιπιαπΙγ. ΤΠ ἱς πο 5αππο νηη ἴπαο Ρτονϊδίοη ἴ]αί 
πο οπε 5Πα]] Ίαγ Παπάς οι Ἠογα]άς, απ ἴ]λαϊ ἴΠεγ αἶοπο 
ΕΠ]ΟΥ οοπιρ]εῖο 5οοιτῖτν οἩ ἴΠείγ παὶδδίος.. ΕΙΠαΙΥ, 
Έγοπα απἹοΏοσ ἴΠοςο Υπο ἴπαπδοτοεςς Ίαν, 1 Ῥε[ενε ἴ]αῖ 
ποῖ οπο οοι]ά Ῥε 5Ποννη ἴο Ἠανε Ῥεεπ ριπὶςῃοά οροπ]γ 
Ργ ἴπε σος: γεῖ ἴῃο Βρατίαης, ΨΠσΠ ἴλογ Παά ἵταης- 
σγεβςοά ἴ]ε οπδίοπα τοσαταίπς Πετα]άς, Πανίπς θ]αΐπ 

να Πεγα]άς νο οαπιο ἴχοπι ἴπο ἀτεαϊ Κίπο, νογεα 
Ριπίσηεᾶά Ὦγ ἴλμο ἀῑνίπε ρονγεν Πδε[1 

ποΡ]ες νο]ιηίθεετεᾷ ἴο οΏ εν ἴπεπισε]νες ἴο με (αγεαῖ Κίπρ ἵπ 
εκρίαϊῖοη οϐ ἴπε οτἴπιο αραἰηςί ἴλε 5απο!γ οἱ Πετα]άς. Τε 
Ἰκ1πο πας πα ΠΙπΙΟΙΙ5ΙΥ 5Ρατεᾷ είν Ἰνος. 
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ΤΗΕ, ΡΕΥΕΝΤΥ-ΡΕΥΕΝΤΗΙΗΙΦΕΗ ΤΕΙ 
ΡΤΙΡΟΟΟΒΡΗΕΗ ΤΟΝ νι 

Ικ επαπιεταϊπρ ἴμε εἰςῃίγ Ἰἴετης νυμῖοἩ Ἡε Εοιπᾶ ἵπ Πῖς 
οοΡγ οἱ Ὠϊο, Ῥποῦιις Ιδίς πεχί Ἱπ οτε αβίετ ΟΥ. Τ6 ἴνο 
6ρεεσμες επ ζ]εὰ περὶ Φθόνου. 3οπιο 5αρροτὶ ἵδ ρίνεῃ 
Ῥποίας ἵπ ἰπαῖ οοππεχίοη Ὦ} ο πιαπιςογ]ρίς. {ος Τ)Β Ῥ]ασε 
αἲ ἴπε Ῥερϊπηϊίηπς οἳ ἴπε ἀἁοοπππεπὶί Ῥεέοτε 5 ἴμε Ἠεαάϊπρ 
περὶ Φθόνου α, απά. ἴο Ἱπίτοάπεο 8 12. α 5εοοπᾷ Πεααίπρ, 
περὶ φθόνου β., ΝΠΙ]ε ΡΗ Ἠανο Ῥτεδεγνεᾶ {ΟΥ 15 οπ]γ 88 1-14. 
ΎῦΠεςο {αοῖς αεσοιπῖ ἔοτ ἴπε ἁοιβ]ε παπηΏετ αἰἴασπεα ἴο ἴ]ε 
Ῥτεσδεπί 1Τ)δοσιγ5δε ἵπ εἀϊῆοπς οἱ οιγ απἴλοτ. Ἠον Ιξ «απιε 
ἴο Ρε ν]ενψεὰ αξ Ὅνο 5εραταῖε ἀοσιππεηῖς 15 απο] το αΠπάε{- 
εἴαπά., {οΥ Ροίμ ρατῖς ἀεα] νἩ ἴπε 5αππε ἴπεπις, ἴ]μα δεοοπᾶᾷ 
ρατῖ {ο]]ονν5 πα ἴατα]]γ προπ ἴ]ο Πτεί, απᾶ ἴηετε ]5 πο ρετοερ[Ρ]ε 
Ῥτεα]ς Ῥεΐνγεεπ ἴπεπι. Το Ῥε γε, ἀἴα]οριιε ρτεαοπιϊπαίος Ἰπ 
Ώπε Πτςί ρατῖ, νυμῖ]ε Ἰπ ἴμο 5εσοπά ἴπετε ἶ5 αἰπιοδί ππΏτο]κεη 
εχροδίΠοἨ, Ὀπί ἴπαί 5 α ῬΠΕΠΟΠΙΕΠΟΠ ποβσεὰ ἵπ οἴμαι 
5ΡεσοἵππεΠς οἳ Πἱο᾿ς Γεασβίπρ.. 

Ατηϊπι αδδῖρης ἰΠῖς Ὠϊξδουιτς5ε ἴο ἴπε ρετιοᾷ οἳ Ὠ]1ο”5 οχῖ]α 
απά τερατὰς 1 α5 α ἰταςιψνοτίιψ απά 5Ιση]ῃμσαπί Ἱ]]αςίγαίῖοη 
οΕ ἴπε ν/αγ ἵπ νΠΙοἩ αἲ ἰλαῖ Ῥρετ]οά Πε δοπιεῖπιπες Ἱπιραγίεὰ 
Ἱηδίγπσίίοη. ἜΤπε ἀἰαίοσιε Ῥορίῃπς αβργαρΏγ. ἴιε ορεπίπρ 
γγοτᾷς τεγεα]πρ Ὠιαί ἴπε ἀῑδοιδεῖοη 5 αἰτεαᾶγ πάει αγ. 
Ά]πιοςί Ἱππππεα]αϊῖεΙιν Ὠιο5 Ῥατίπετ οα]ς αἰεπίίοηπ ἴο ἴπε 
ῬτόδεποςἙ ο8 α Ίατρε 6ΟΠΙΡαΠΥ ο6 Ι5ἴεΠεΤς. νο πα]σηἰ Απά α 
ἀείαῖ]εὰ ἀῑδοιδδίοτ ΙΤ]5οππε. Ὠϊο εοιπῖετς ΡΥ αδκίηρ 18 Πεν 
Ἠαγε ποῖ αδδεπιρ]εά {ον ἴπο εχρτοδ» Ῥιτροδε οἱ Ηδίεπίηρ Το 
ἑπνῖδε ννοτᾷς απ αροιῖ νῖδε νοτᾷς. απᾶ Ἠε Ῥτοσεεᾶς ἴο 
τεςί πε 5Ιποετ]ϊγ ο ἠπεῖτ Ιπῖετεςί ὮΥ οοπΙΙπιΙηρ ἴ]ο αγ πε! 
Ῥιί Ὦγ πε Επιε νε τ6αςἩ δ 9 ννο Επὰ Ὠιαί- Ροβ5ΙΡΙγ Ῥεσαιιδε 
ηᾳ Ίας ἴα]κεπ ἴο Ποατί ἴπε ννατηϊηρ αροιῖ Πὶς απάἸεπος---Ίε 
Ῥερσῖης ἴο αραπάοπ ἀἰα]εο[ῖο απ Το Ἰαπποᾗ Εοτίῃ Ἱπίο ταῖμετ 
οοπΗποις εχροδ!ῖοη.. Όπε ἶς τεπιϊπαεὰ οἳ ιο Βουγρδιμεπ]τϊς 
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ΘΗΝΕΝΤΥ-ΡΕΝΕΝΤΗ/ΕΙσΗΤΗ ΡΙΡΟΟὉΌΒΡΕ 

Ὀϊδοοιτςε (Ο9. 96). ἵπ νυμῖο ννε ατα ἴο]α ἰπαῖ α Ίαγσε ογονγὰ 
ηας αβδετπρ]εᾷ ἴο Ἠεατ ἰπεῖν νὶδῖον, απᾶ Ὦ1ο, αξίει α Ῥτε- 
Ππηῖπανγ ςκΙγπιϊςδα νηῃ ἴπε γοιπρ (αϊδίναίιας, ἀῑτεοίς Πὶς 
{ατίμετ τεπιατ]κς ἴο Πὶς αιάίεποε αἲ Ἰα159. Τε 5εἰήπρ οἳ οιγ 
Ῥτεδεπί Γϊδεοιγ5δα σαπποῖ ο ἀαίεγπιῖπεα νι Ῥτεσϊδίοπ, Ῥιἳ 
πα 1 νγας ἀε]ϊνετεά ἵπ 5οπιε Ίατρε οΙἵγ πιαγ Ὀο Ἱπβεγγεα {τοπα 
ξ8, ΕιτίΠεΓπιογε. ἴμο 5176 οἱ ἴπε αιιάίεποε απᾶ ἴπε τοίεγοπος 
(6 12) ἴο α ἀϊδοιδδίοτ νυΠίο Παᾶ ἴακεπ Ῥ]ασο ἴπε ἄαγ Ρτε- 
οεαΊπρ 5αρρεςδί ἰμαῖ Πο Πα Ῥεεπ ἵπ τοδίάεποε Ίοπδ εποιβ] 
ἴο πανε αἰἰτασϊεα 5οππε αἰεπίίοη. 
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ττ. 78. ΠΕΡΙ ΦΘΟΝΟΥ: 

1. Δ. Ἆρα διὰ ταῦτα καὶ τὰ τοιαῦτα ἐνομίσθη 

σοφὸς ἐν τοῖς ἽἝλλησιν ᾿Ἡσίοδος καὶ οὐδαμῶς 
2 / . / - / ς .) 3 / 

ἀνάξιος ἐκείνης τῆς δόξης, ὡς οὐκ ἀνθρωπίνῃη 
τέχνη τὰ ποιήµατα ποιῶν τε καὶ ἄδων, ἀλλὰ ταῖς 

Μούσαις ἐντυχὼν καὶ μαθητὴς αὐτῶν ἐκείνων 
, ο 9 » ος Ὀ ο ος 

γενόμενος; ὅθεν' ἐξ ἀνάγκης ὃ τι ἐπῄει αὐτῷ 
΄ / Ν Δ α) / Ν 2 λ 

πάντα μουσικά τε καὶ σοφὰ ἐφθέγγετο καὶ οὐδὲν 
µάταιον, ὧν δῆλον ὅτι καὶ τοῦτο τὸ ἔπος ἐστίν. 

Τὸ ποῖον; 
Ν Ν αν. / Δ ΄ Δ. Καὶ κεραμεὺς κεραμεῖ κοτέει καὶ τέκτονι 

τέκτων. 
9 Πολλὰ μὲν καὶ ἄλλα φανήσεται τῶν ᾿Ἡσιόδου 
πεποιηµένα καλῶς περί τε ἀνθρώπων καὶ θεῶν 
σχεδόν τι καὶ περὶ µειζόνων πραγμάτων ἢ ὁποῖα 
τὰ λεχθέντα νῦν' ἀτὰρ οὖν καὶ ταῦτα ἀπεφήνατο 

“12 2 - λ 2 / - » / 

μάλ᾽ ἀληθῶς τε καὶ ἐμπείρως τῆς ἀνθρωπίνης 

φύσεως. 
/ ον ε) Ἄ [ο ο -ᾱ μῥ' Δ. Ῥούλει οὖν ἐπιμελέστερον σκοπῶμεν αὐτά; 
Αα. - » / -- 

Καὶ πῶς ἡμᾶς ἀνέξονται τοσοῦτος ὄχλος περὶ 
/ 

τοιούτων διαλεγοµένους; 

1 περὶ φθόνου ΝΤΠΗ. περὶ φθόνου α [)Β: 5εε Ππἰτοάιοίίοη. 
5 ὅθεν (α5αιβοῃ : ὃ ἦν (ἣν). 
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ΤΗΕ ΡΘΕΝΕΝΊΤΥ-ΡΕΝΕΝΤΗ/ΕΙάςΗΤΗ 
ΡΙΡΟΘΟΚΡΕ  ΘΟΝ ΈΝΥΥ 

ιο. 15 1 τοα]]γ {ον ἴπεςε απ ἰπιί]αγ γεαςοης ἴ]λαί 
Ηοςῖοά οαππθ ἴο Ρε τεσατὰεά αξ α νΊ5δε ΠΙαΠ αΠΙΟΠΟ 
ἴπε (τεεκς απᾶ ὮΥ πο ππεαής απννογίἩγ ος ἴλαῖ τεριι- 
ἴαοῃ. α» Ρεϊηπς οπε νο οοππρο5εᾷ απά ολαπίεά Πῖ5 
Ροεπῃς, ποῖ Ὁγ Πάπιαπ ατῖ, Ραΐ Ῥοσσιςο πε Ἠαά Πε]ά 
6ΟΠΥΘΙ5Ε να ἴπο ἈΤαςες απά Ἰαὰ Ῥοσσπιο α Ραρί] 
οΕ ἴποςε νοιγ Ρεΐποςτ1 Ὕλμεπςο Τε ΙπενΙταβ]γ Γο]]ονυς 
Ὠιαῦ νηαίενον επίετες Ἠὶς πηϊπᾶ Πε αἱναγς οχρτγεςςοἁ 
ΝΤ Ρο πιχαδίο απᾶά νκάοπα απά ἵπ πο Ιηδίαπος 
νηϊποαϊ α Ῥαχροςο, ας ἰς οἰεατ]γ Παςίταϊεά Ὦ) ἴ]ε 
νευδθ [ Ἠανε ἴη πας. 

Ιπίογἰοοµίοτ. γ]ιαϊ νεγςε ὃ 
1)λιο. Βοϊλ Ρροῖῖεν αἲ ροῖΐεχ ἀοΐᾖ νασε απ ]οΐπεν αἲ 

1οἵπεγ.3 
Ιπί. Μαπν οἴμου νειδες οἳ Ηοσίοᾶς ν] Ῥε 5εεπ 

ἴο Ἠανο Ῥδετ γε] οχρταςςεᾶά αροιῖ ΡοῖἩ ππεπ απά 
σοᾷς. απά. [ πιαγ αἰπιοςί αἆά. αβοαῖ πιοτο ἱπιρογίαπί 
ππαϊζῖους Παπ ἴμε οτί ]αςί πιοπΏοποᾶ: γεῖ Ἠοτε ἴοο. 
πο ἀοιὈί, πε πας εχργεςςοά ΠἰπαςεΙ νετγ πατμβα]]γ 

αφ Υγε]] αξ νΙῖῃ εχρετίεποε οἳ ΠάπιαΠ παϊιτο. 
1)ιο. Πα] νε. ἴ]λεπ, οοηδίᾶεν ἔμοπα ππογς οαγεΕα]1γ ὃ 
1. ΥΝΊΥ. Ίουν νν]] 5ο Ίαχσε α σαϊμοτίπσ Ῥοαχ να 

ας 1Ε νο ἀῑδοιςς «ας πιαϊίενς 2 

1 Ἠοδῖοᾷ ἴα]]ς οἳ Πὶς εποοιπῖου υγ ἴπε Τιιδος ἵπ Τεοφοπ/ 
99-94. 

1 Ηεςσιοᾶ. ογκς απ Ὠαις 35. 
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ΡΙΟ Ο6ΗΠΒΥΡΟΣΤΟΜ 

Δ. Τί δέ; οὐ σοφὰ καὶ περὶ σοφῶν ἥκουσιν 
» ͵ 
ἀκουσόμενοι; 

Φαῖεν ἄν, ὥς µοι δοκοῦσιν. 
᾽Αλλὰ μὴ τὸν 'Ἠσίοδον φαῦλον ἡγοῦνται καὶ 

ὀλίγου ἄξιον; 
Οὐδαμῶς. 

᾽Αλλὰ περὶ φθόνου καὶ ζηλοτυπίας καὶ τίνες 
εἰσὶν οἱ πρὸς ἀλλήλους οὕτως ἔχοντες καὶ ἐπὶ 
τίσιν οὐ χρήσιµον αὐτοῖς ἀκροᾶσθαι; 

Ἱάντων μὲν οὖν χρησιμώτατον. 
Ὁ  Δ. Οὐκοῦν χρήσιμον' ἤδη καὶ ἀποπειρᾶσθαι 
τῶν ἀνδρῶν. «φέρε δή, δι ἄλλο τί φησι τούτους 
"Ησίοδος εἶναι φθονεροὺς καὶ δυσκόλως ἀλλήλοις 
ἔχειν ἢ διότι ἧττον ἂν ἐργάζοιτο' ἐκ τοῦ πράγ- 
µατος ἕκαστος, ὅτου ἂν τύχη πράττων, πολλῶν 

ὄντων ὁμοίων; 
Διὰ τί γὰρ ἄλλο; 
δ. Ἱ]ότερον οὖν κεραμεῖ μὲν λυσιτελεῖ µηδένα 

ἄλλον εἶναι κεραµέα ἐν τῇ αὐτῇ πόλει τε καὶ 
κώμη, µαγείρῳ δὲ τοῦτο οὐ λυσιτελές, ὅπως εἐξῆ 
αὐτῷ ἀποδίδοσθαι ὁποῖ ἂν ἔχη τὰ κρέα τοῖς 
δεοµένοις, ἂν καὶ πάνυ λεπτὸν ἱερεῖον ἢ πρεσβύ- 
τερον τύχη πριάµενος; 

Δῆλον ὅτι καὶ μαγείρῳ. 
αν Α. τιν οε; βαφεῖ τὴν βαφικὴν ἐργάζεσθαι, τέ- 
χνην οὐ μόνῳ αὐτῷ ἄμεινον ἢ μεθ ἑτέρων ἀντι- 
τέχνων, ἵνα ὁποιαοῦν ἀποδιδῶται τὰ βάμμµατα ταῖς 
γυναιξίν; ἀγαπήσουσι γὰρ ὠνούμεναι κἂν ὀλίγῳ 
βελτίω ἢ ὁποῖα εἰώθασιν αὐταὶ βάπτειν ἐν τοῖς 

Ἰ χρήσιμον] χρὴ Αγπίτη. 
5 ἂν (εο]: ἓν Ν. οπηεὰ ϱγ ΙΤ ΡΡΗ. 
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ΘΕΗΝΕΝΤΥ-ΡΕΥΕΝΤΗ/ΒΙάΗΤΗ ΡΙΞΟΟΙΓ ΒΡΕ 

Ίριο. ἨΗΥ ποῖ;: Ἠανο ἴΠεγ ποῖ οοπιο Το Ἠθαγ νςεα 
ψονγᾶς απᾶ αβοιί νίςο ννοταᾶς 2 

Ιπί. ΤΠαεγ ννοι]ά 5αγ 5ο, 1 5οοπης Το 1ηθ. 
1ρλιο. Ῥαϊ ἴλεγ ἆο πο τεσατά ἨΗεσίοά ας οοΠΙΠΙΟΠ- 

Ῥίασο απά οἱ ππια]] αοοοαπῖ, 4ο ΓΠεγ ἳ 
1πί. ὮΥγ πο ΠπθαΠς. 
1ριο. ὙΝε]]. ἵς Τὲ ποῖ αςοίξα] {ον ἔποπα ἴο Ἠσθαν αβροιῖ 

ΕΠΝΥ απα ]εα]οιςδγ., απά νο ἴλοςα αγο Νο αγε επηνίοιις 
ΑΠ ]εα]οις ο{ οπε αποίΠου, απ {ου νΏαῖ τεαδοης 7 

Ιπί. ΟΕ «οιγδο, πιοςῖ αςοξα] οἱ αἱ]. 
1λίιο. Τπεπ Ττ ἵξ αςεβα] αἰςο ἴο ἴοσι ἴπε ραϊίοπος 

ο ἴπε σεηί]επιεπ νηἰποιί ἀείαγ. οι πον, ἆοες 

ἨΗοεςῖοᾶ μ.. ΔΏΥ οἴἵμεγ τοαδοπ Του σαγίηπς ἴλμαῖ ἴμαςα 
ΠΙΘΏ οἱ Πῖς ατα οπνῖοις απ Ἱ]]- ἀἱκροξεα ἴονναγά οπ6 
αποΐμεν Παπ Ῥεσοααςα 6αςἩ ποπ] ππακαε Ίεςς Ῥτοβῖ 
ἔγοπα Ἠῖς οοοαρα[ίοἩ. γΠαίενεν ἴ]αί ---.- ΤΙΒΥ 

ρα, 1 ἴλεγε ν/ετε ΠΠΑΠΥ οἱ α οἰπηί]αν οεοαραἴἶοι 

Ιπί. ΥΝΗΥ. νηαϊ οἴμεγ γθαςοπ οοι]ά 1ξ Ὄε 2 
1ο. ΤΠεῃ. 1 Τῖ ἵς ῬτοβίαΡ]ε {ογ α ροΐῖεν ἴμαῖ ἴλετε 

«Ποι]ά Ῥο πο οἵμεγ Ρροΐίενγ {π ἴ]ο 6απιο οΙἵγ ος νί]ασςα, 
ἶς ΕΠὶς ποῖ ΡτοβίαΡ]ε ἔογ α Ραϊσμεγ, ἴο πα οπά ἴ]λαί 
6 ππαγ Ἠανε ἴμε ορρογ[ιιπΙγ ἴο 5εἰ] νηαϊονεν Ἰῑπά 

οἳ πιθαῖ Ώε πας ἴο ἴποςςα γΥμο πεεα Ιἱ, ενεπ 1 γ «παπος 
ῃε Ίας Ρουρ]! α νετ} Ίεαῃ οὗ ο]άϊ5α οαγοαςς 2 

1πέ. Ἐνιάεπῖ]ν 1ὲ ἰς ρτοβίαΡ]ε {ος α Ραἴσμεχ ἴοο. 
1ρλιο. ἨΝεΙ] πετ, ἶς Τὲ ποῖ ρτείεταβ]ο Τον α ἀἆγεν ἴο 

ΡΙνΥ Πὶς ἰταᾶε ας ἆγεν αἰἱ Ὦν ΠἰπιςοΙ ταίλον ἴλαπ 1ῃ 
οοπιρε οι νηἴὮ οἴπετ ογαβίσππεη, 5ο ἴλπαί Ἠο πιαγ 
Ρε αΡ]ε ἴο 5ε]] Πῖς ἀγες. ο{ ννμαίονεν απαΠίγ ἴπεγ τπαΥ 
ρα, ἴο ἴμο Ὑοππεπ ὁ Γον ἴΠεγ ν] ἴπεπ Ῥο ςαϊςσβεά 
το Ῥαγ ἀἆγες ενοη 5«Πσ]ί]γ Ρεϊξίεν ἴπαπ ἴε Κῑπά ἴπεγ 
αγθ ἴΠεπησε]νες αοοιςίοπιεά ἴο πςε {ου ἀγείτπς ο ἴ]λαῖν 

ὃ ΑΕἴεγ ἐργάζοιτο (1οε] ἀε]εῖες τῆς αὐτοῦ τέχνης (τὸ τῆς 
αὑτοῦ τέχνης [)Β. τὴν αὐτοῦ τέχνην ΓΗ). 
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ΡῬΙο ΟΗΠΒΥΡΟΡΤΟΝΜ 

5 - / Ν 

ἀγροῖς ὡς έτυχε, καὶ οὐ ζητήσουσι δευσοποιὰ καὶ 
ἁλουργῆ. 

Πῶς γὰρ ζητήσουσι;; 
/ - ν » / / 

Δ. Φέρε, πορνοβοσκῷ δὲ οὐ κερδαλεώτερόν τε 
λ 5/ Χ Δ . Ν / ”/ - 

καὶ ἄμεινον πρὸς τὴν ἐμπολὴν µόνον ἔχειν τοῦτο 
τὸ" ὄνειδος καὶ µόνον αὐτὸν ἀκούειν κακῶς ἢ σὺν 
ἑτέροις, ὁμοίως μὲν ἐν πόλει τρέφοντα καὶ ἀσκοῦν- 
τα τοιοῦτον θρέµµα, ὁμοίως δὲ εἰς Πυλαίαν καὶ 
τὰς ἄλλας πανηγύρεις πορευόµενον καὶ περιάγοντα; 

Καὶ πάνυ µοι δοκεῖ πορνοβοσκὸς εὔξασθαι ἂν 
ἀνδρῶν ὁμοτέχνων πολλὴν ἐρημίαν. 

6ὅ δ. ᾿Αρ᾽ οὖν καὶ περὶ πάντων ἁπλῶς οὕτως ὑπ- 
Αα. 2 / 

ελάµβανε τῶν τὰς αὐτὰς ἐργασίας ἐργαζομένων, 
ς Δ ”/ 1λ 4λ λ 2 Δ α ὡς βλαβεροὺς ὄντας ἀλλήλοις καὶ ἐμποδὼν πρὸς 
τὸν βίον; 

ε) / 

Περὶ πάντων, ὡς τὸ εἰκός. 

δ. ᾽Αλλ᾽ οὐκ ἔπρεπεν, οἶμαι, καθ ἕκαστον ἐπ- 
/ Ν Δ . 5/ ”/ α) Ν . α Δ 

εξιέναι. καὶ γὰρ ἐπ᾽ ἄλλοις ἔθος ἐστὶν αὐτῷ περὶ 
η] Αα / / Σ2 ε 4 Ἂ ὃ Αα. 

ὅλου τοῦ πράγματος φράζειν ἐφ᾽ ἑνὸς ἢ δυοῖν" 
ω ι δ᾽ Ἂ [ον 2 λέ θ Δ 2/ 

οἷον ὅταν φῆ μηδ᾽ ἂν βοῦν ἀπολέσθαι τινὶ ἄνευ 
-- -- / / Δ ϱ/ 

τῆς τοῦ γείτονος πονηρίας, οὐ δήπου φησὶν ὅτι 
- μ » / Ἂ / Ν Ἂ ἀλλ 3 

βοῦν μὲν ἀπολέσαι ἂν γείτων πονηρὸς ἢ ἄλλοις 
/ / ὴλ η) Ἂ ς {λ 4 »λ 

συγγνοίη, πρόβατον δὲ οὐκ ἂν ὑφέλοιτ, ἐὰν 
/ - δὲ 5 - λῶ ο) λὺ 

δύνηται λαθεῖν, οὐδὲ αἶγα τῶν καλῶν τῶν πολὺ 
- Ν - 4 

ἀμελγομένων καὶ διδυμοτοκουσῶν' ἀλλὰ δῆλον ὅτι 
2 / α 

ὡς πρὸς συνιέντας λέγει τοὺς ἐντυγχάνοντας τοῖς 

1 ζητήσουσι Ἠεϊδκε: ζητοῦσι. 
} τὸ αἀάοὰ Ὦ} εα 1ο Ῥτίπσερς. 

ὃ ἄλλοις Φε]άεῃπ : ἄλλως. 4 ὑφέλοιτο Ἠεϊδκε: ἀπόλοιτο. 
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ΦΘΕΝΥΕΝΤΥ-ΘΗΥΕΝΤΗ/ΗΙάΗΤΗ ΡΙΘΟΟΙ ΒΡΕ 

{αγπις, ἄγες ρίοκεᾶ τρ αἲ ταπάοπα, απἀ ἴΠεγ ν]] ποῖ 
ἀεππαπά {αςί οοἱοανς απάἆ τογα] ρατρ]ες. 

1πί. ΟΕ οοιγςε ἴπεγ υγ] ποῦ. 
Ίριο. Ἠ/α]Ι, πουν αροιαῖ α Ρτοΐμε]-καερετζ 15 1 ποῖ 

ΠΟΤΟ ΡτοβίαΡ]ε απά Ῥεϊίον γη α νίενν ἴο Πὶς εατη- 
ἴπσς ἰπαῖ Ἰε αἶοπα «Ποι]ά Ἠαναο ἴπῖς τερτοαςΏ απᾶά 
αἶοπο Ῥε οα]]εᾷ νῖ]ε πάπιες ταίπεχ Πατ ἴπ «ΟπΙραΠΥ 
ντ] οἴμενς, αἰ]κα γυυμείμεν 5αρροτίπο απ ἱταπίτπς 
ἴλαῖ Ἰίπα οἱ οαζζ]ε ἵπ πε οἵίγ οἵ ἰακίπο ἴο ἴ]ια η] 

απᾶά ἀτασοίπο Ἠὶ5 5ἰου]κ αροιξ ἴο ας οοπσγεςς αἲ 
ΤΠεΙΠιοργ]αε 1 απά ἰο {Πε οἴμεν σγεαῖ Γεςίῖνε σαΐ]ευ- 
ἵησς αςξ γγε]] ὁ 

Ιπί. Τπάεεά ἵ απι απο 5αγο ἴμαί ἴπε Ῥτοίῃε]- 
Κεερεν νγοι]ά ρταγ ἴλπαῖ {ο]]ον ατηςίς παϊσΏῖ Ῥε νετΥ 
5ο.γ66. 

1λιο. Τπαπ, γνας Τί αροαῖ αἲ. παῖ ἶ5, αἲ] νο ατα 
εησασεά ἵπ ἴῃΠε 5απιε πε οἳ Ῥαδίπεςς, ἴπαῖ Πο γγας 
πηα]κίπο αη αδςιπηρίίοη 1Π Τενπης 5ο βΥγοερίπο, Ρομονίπς 
ἴλαῖ αἩ ατοε ἀαϊτιππεηπία] ἴο οπ6 αποϊῃον απά α ωρες 
ἀταηςο ἵπ ἴλο σαϊπίποσ οἱ Ἠπεῖν Ηνίπο ὃ 

1πί. Ὑο5, Ἆε πιεαηῖ αἲἰ, πιοςῖ ΠΚε]γ. 
1)λιο. Άγε, ΙΤ ννας ποῖ Ἰ]κο Είπα, [ «αρροδε, ἴο ἴα]α 

ἴλεπα αρ οπθ ΡΥ οπ6. Γον οεγαϊπἰγ ἵπ οἴμεν πιαϊίενς 
Ἡτ 15 Πὶ5 οιςίοπη ἴο ἴγεαῖ οΕ ἴ]λο γγλο]ε ἱορίο Ὦγ ππεαης 
οξ οπε ΟΥ ἴννο οκαπηρ]ος. Ἐον Ιπςίαπος, ΨΠεη Πε 5αγς 
ἴλαῖ α πιαη νοπ]ά ποῖ «νε Ίοδε απ οκ εχεερί {ου ἴμα 
ἀερτανΙῖγ οἳ Πὶς πείσβροις,” πε 5ατε]γ ἆοες ποῖ ΠἹεαῃ 
ἴλαί, νΏῖ]ο α Ῥαᾶ ποϊσμροις νγοι]ά ἀεδίτογ απ οχ 
ΟΥ οοπάοπε ἴλα ογΙπιο ἵπ οἴμεις., ε γγοι]ά πο 5ἶίαα] 
α «Ἠεορ. Ρτονίάεά Ία οοι]ά «5οαρε ἀείθεοίίοη, οὗ οπε 
οξ ἴε πο σοαΐς νυμίο γἱε]ά αραπάαπῖ πα]]ς απά Ῥεαν 
ἵνίης: ἨΠαΥ, ππαπί{εςί]ν ηε «Ροα]ς {ο ἴποςα ννπο τεαςᾷ 

1 Γπεγπιοργ]αε νγας5 ἴπε πιοεῖης Ῥίασοε οϐ πο Ώε]ρ]ῃῖς 
Απιρμϊιοίγοηγ. 5 Ἠτογκε απά αμα 948. 

νοι.ν κ9ὸ Φ60ὸ 



ΡΙΟ ϱΗΠΒΥΡΟΞΤΟΜ 

6 ποιήµασιν. οὐκοῦν περὶ πάντων αὐτὸν ἑνὶ λόγω 

φῶμεν ἐν βραχεῖ λέγειν οὕτως τῶν ὁμοτέχνων, 
[ά ”/ / ς Ν ”/ / 

ὡς οὔτε Φφιλούντων αὑτοὺς οὔτε λυσιτελούντων 
3 / 

ἀλλήλοις; 
Πάνυ μὲν οὖν. 

/ ΔΝ Δ - ή Δ / ο / 

Δ. Φέρε δὴ πρὸς θεῶν, ἡ ναυτικὴ τέχνη ἐστιν, 
ἢ ἠἧττόν' τι τῆς κεραµευτικῆς ἢ τῆς µαγειρικῆς 

τυγχάνοι ἂν τοῦδε τοῦ ὀνόματος; 
Οὐχ ἧττον ἴσως. 

Ὦλ »5 χι. ] Δ / Δ ς / . / 

Δ. Αρ” οὖν ἐν νηὶ µεγάλη πολλὰ ἱστία ἐχούσῃ 
᾽ / Δ Δ ο) ν Σ - μ, 

καὶ φόρτον πολὺν καὶ ἀνθρώπων ἐπιβατῶν ὅμιλον 
β - / - 

εἷς ναύτης καλῶς πράττοι ἄν, καὶ συµφέροι αὐτῷ 
/ ”/ λ 7 αν Δ λ - / ἀλλ 3 -- 

µήδένα ἄλλον ἐν τῇ νηὶ πλεῖν µήτε μᾶλλον αὐτοῦ 
µήτε ἔλαττον ἐπιστάμενον τὰ ναυτικά, ἂν δὲ πολ- 

Λ - 5 / 5 / ”/ Δ ΔΝ 

λοὶ ὧὦσιν, ἀσύμφοροι ἀλλήλοις ἔσονται καὶ πρὸς 
/ Δ ΔΝ ”- α νλ -- » / 

βλάβης, καὶ διὰ τοῦτο ἐν νηὶ μισοῦσιν ἀλλή- 
λους οἱ πλείονες ναῦται; 

ο π « λ κ -- 5 λ 
7. Τοῦτο μὲν ἕτερον τὸ τῶν ναυτῶν. ἀλλὰ κυβερ- 

ολ ’ - 

νγήτης γε, οἶμαι, κυβερνήτην οὐκ ἂν ἤδοιτο" ὁρῶν 

συµπλέοντα αὑτῶ. 
/ ϱ/ Δ ε) ΔΝ ον Δ Δ 

Δ. Ἱ]ότερον ὅταν χειμὼν ἰσχυρὸς ᾖ καὶ μὴ 
κατισχύη τοῖν πηδαλίοιν ἑκατέρου διὰ γῆρας ἢ 

διὰ βίαν τῆς θαλάττης, οὐδὲ τότε φιλεῖ κυβερνή- 

την ἄλλον οὐδ᾽ εὔχεται φανεῖσθαι τὸν διαδεξόµενον, 

οὐδ᾽ ὅταν κατακοιµηθῆναι δέηται, πολλὰς ἐφεξῆς 
- / Δ ς / 3 Ν 

ἀγρυπνῶν νύκτας καὶ Ἠἡμέρας, ἀλλὰ καὶ τότε 
- / - 

ὁμοίως μισεῖ καὶ ζημίαν αὑτοῦ νενόµικεν εἰ 
-- / ” 

κυβερνήτης ἐν τῇ νηὶ ἕτερός ἐστιν; 

1 ἢ ἧττόν Ατηΐιις ἀλλ᾽ ἧττόν [)ΒΜ, ἧττόν ΡΗ. 
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ΗΝΥΗΕΝΤΥ-ΡΗΝΥΕΝΤΗ/ΕΙάΗΤΗ ΡΙΡΘΟΟὉΠΡΕ, 

Πὶ5 Ῥοεπης ας Το Ιπίε]]σεπί Ῥεγδοης. Άτο νε, ἴΠεῃ, 
Ρραπς 1 οοποίδεΙγ, ἴο 5αγ ἴλαῖ ἴ]ο Ροεῖ, δρεακίπσ 
ἴπας Ῥτίεβγ., γοζενς [ο α]] νο Ῥε]οπρ {ο ἴΠο 5απιο ογαΓί 
ἃξ ποῖ Ἰονίπς οπε αποίμεν απά ποῖ Ῥεπεβίπο οπε 
αποίΐμεν 2 

1πί. Μος αξςαγες]γ. 
Ἠιο. ἨεΙ] πουν, ἵπ Ηεανεπ)ς παπῃε, ἶς εεα[ατίησ α 

οχαβί, οἵ γνοι]ά Τε γεοεῖνε ἴ]λαί Ἰαῦε] ἵπ αΠΥ ἀεστες 
Ίε5ς ἴαπ ο ογαβί οΓ ἴμε Ρροΐ{εν οΥ οἱ ἴ]ο Ῥαἴσμεν ὃ 

1πί. Νο ]εςς, 1 5αρροςο. 
1ο. ΤΠεν ἵπ α Ίαγσο 5Πἱρ ΥΕ ΠἹαΠΥ δαΐ]ς απἆ α 

Ίαχσο «αγσο απᾶἀ α οτονά οἳ Ῥαδεεησεις οι] α 
εἶηπσ]ο 5αϊ]ογ Ῥ6ο 5ποσεςς{α], απά ννοι]ά Τι Ῥε ἴο Πὶς 

αἀναηῖασα {ο Ἠανε πο οἴμεν καΐϊογ οπ Ῥοαγά, Ὦο Πὶς 
Κπογιεάσε οἳ παιίσαΙ| αβαῖνς οἰἴμονγ ογεαῖεν οΥ Ί6ςς 
ἴπαη Ἠϊς οὗ η: απά. οἩ ἴμπε οἴμον Παπά. 1 ἴπεγε ατα 
ΠΠΔΏΥ ο ἔλοπα, νπ]] ἴπεγ δε ἀεἰτιππεπία] ἴο οπε αποϊῃεν 
8η Ἠατπηξα], απά οἨ. ἴ]παί αοοοιπῖ οη α 5Πἱρ ἄο ἴμε 
πηα]ογΙἔγ οἱ ἴῃε δαΐ]ους Παΐο οαο οἴμον ᾖ 

1πί. ΤΕϊς πιαϊίεν οἱ ἴ]ο σαἴ]ους ἶ5 α ἀῑπετοπῖ 5ἴουγ. 
Ὑεῖὶ αἲ αηΥγ ταίε α ρἱοῦ, Τ Γαπογ, γοι]ἀ ποῖ ΕΠ]ΟΥ 
«οεῖπσ αποίΐµῃετ Ρί]οἳ απο να Πἶπη. 

1ριο. Πε ἴἶετε ἵς α νἰο]επί 5ἴογπι απά ἴ]ε ρί]οί 
οαηποῖ οοπῖτο] οαςἩ οἱ Εὶς ἴννο ταάᾶονς Ῥοσσαιςε ος 
ο]ά ασε οἵ με νίο]οποε οἱ πο 5εα, ονεἩ αἲ 5αςἨ α 
πα ἆοες Ἰεα ποῖ κα αποίᾗεγ Ρἱ]οί οἵ ρταγ ἴ]αί ἴῃε 
οπο ἴο τοµενα ΠΗίπι πιαγ ππαΚε Πὶς αρροἄαταησθ: ΟΥ, 
ασαίῃ, ΨΠεΠ Ίο ποοᾷς Το 5ἱεερ. Πανίπσ Ῥεετ νηποιῖ 
«Ιαερ ἔογ πιαπγ πἰσηίς απά ἀἆαγς ἰορείῃμετ. ενεη 1πΠ 
51ο] αἰγοιπιςίαποςς ἴοο ἄοες ο {εε] ἴμα 6απιθ Παΐτεά, 
4η ἄοες Πε εοηδίάετ Τε Πῖς Ίος 1 α 5οοοπά ΡΙοί {9 
οη Ῥοσανα ᾖ 

ἴσως. Δ. Αρ’ Ρβιαρ]ς: ἴσως γὰρ. 
ὃ ᾖδοιτο Βε]άεῃπ : ἡγοῖτο. 



ῬΙΟο ΟΗΠΒΥΡΟΡΤΟΝΜ 

. ο] ” / ο. -- Ν .] 3 « ο. 

Οὐκ ἂν ἴσως τότε μισοῖ' πῶς γὰρ; ἀλλ᾽ ἡμεῖς 
. Δ / ] Δ Δ - ) / οὐ περὶ ναυτιλίας οὐδὲ περὶ τῶν ἐν θαλάττη 

λέγομεν. 
5 » - 9 » ν ολ ο 9 Δ 8 δ. Εἶεν' οὐκοῦν ὅ γε ἰατρὸς ἐπὶ γῆς ἰᾶται καὶ 

τέχνην οὐδὲν ἐλάττονα ἔχει τῶν τεκτόνων. 
Τί οὖν δὴ τοῦτο; 

Δ. Αρά γε δοκεῖ σοι βούλεσθαι µόνος ἂν εἶναι 

τὴν τέχνην ἐπιστάμενος ἐν πόλει τηλικαύτη τὸ 
μέγεθος, καὶ ταῦτα πολλῶν νοσούντων; 

/ μ / / / 5 - Δ Τί δὲ κωλύει βούλεσθαι µόνον εἶναι; τοῖς μὲν 
Δ ”/ ”/ - . / ς 3 κε απ 

γὰρ ἀἄλλοις ἴσως χεῖρον οὐ δυναµένοις ὑφ' ἑνὸς 
/ / 

ἰατρεύεσθαι, τὸ δέ γε ἐκείνου τιμιώτερον οὕτως. 
. μ Δ 2 Αα ”/ ς / Ἂ Δ ια, ” οὐδὲ γὰρ εἰπεῖν ἔστιν ἠλίκων ἂν καὶ ὅσων μισθῶν 

/ ο) ’ -- 

τυγχάνοι μόνος ἐν τοσούτοις νοσοῦσιν ἱκανὸς ὢν 

ἰᾶσθαι. 

Δ. ᾿Αλλ᾽ οὐ µαιγόµενον ἰατρὸν λέγω σοι. 
/ / / - ν) εν) - / 

ϱ Τί δέ; µαινοµένου σοι δοκεῖ τὸ ἐπιθυμεῖν σφό- 
- λ Δ / / 

δρα τιμᾶσθαι καὶ πολλὰ χρήματα λαμβάνειν; 
Δ 

Δ. Όταν γε αὐτὸς ὑπὸ ληθάργου ἐχόμενος ἢ 
Δ / 

φρενίτιδι περιπεσὼν χαίρῃ, ὅτι οὐδένα ἔχει τὸν 
Δ - 

ἰασόμενον οὐδὲ τὸν δώσοντα μανδραγόραν πιεῖν ἢ 
/ / ς / 4 Ν / ”/ Δ 

ἄλλο φάρµακον ὑγιεινόν, ἵνα δὴ μόνος ἔχη τοὺς 
] - / θ / Ν / 2) μ Δ 

ἐν τῇ πόλει μισθούς τε καὶ τιµάς. εἰ δὲ δὴ 
.. / - 

σὺν αὐτῶ καὶ τὰ παιδία νοσοῖ καὶ ἡ γυνὴ καὶ οἱ 
/ / » λῶ 5 Ν / ”/ 5 

φίλοι πάντες ἐπισφαλῶς, ρα καὶ τότε εὔχοιτ 
Δ α. 

ἂν µηθένα ἄλλον ἰατρὸν εὑρεθῆναι τὸν βοηθήσοντα: 
1 ἔχει Πεῖδ]κε: ἔχοι. 
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ΦΗΝΥΕΈΝΤΥ-ΘΕΗΥΕΝΤΗ/ΡΙΟΗΤΗ ΡΙΡΟΟ ΒΡΕ 

Ιπί. Ῥετπαρς Ἠε ννοι]ά ποῖ Παΐίε Είπα πεις ΠΟΥ 
εοα]ά ο ὁ Βή, νε ατο ποῖ 5ρεαἰίπσ οἳ α σαἴ]ογ”5 
ογαΓί οἵ οἱ πα σα] αΠαϊτς οἱ{Πογ. 

το. Ψειγ νε]. ΤΠπε Ρρηγείοῖαη, αἲ αηΥ ταῖς, 
Ρτασίίεες Πὶς Ἠεα]ίησ αγί ο απ απά Ἰας α ΡτοΓεςδίοτ 
ποῦ Ιη{ετίου ἴο ἴΠαῖξ ο ἴΠε ]οΐπενς. 

1πἱ. ΥΝα]]. ναί οἱ ἴλαί 
ιο. Ὦο γοι τοα]]γ 5αρροςο Ίο γνοι]ά Π]κο ἵο Ῥε 

ἴπε οπ]γ οπε αοαιαϊπίεςα ντ] Πῖς αγί ἵπ α οἰἴγ α5 Ίαγσο 
ας θΠίς, ρατΏοα]ατ]γ 15 π]αΠΥ αγε 11 ὃ 

1πί. ὙΝμαϊ ἶς ἴο ρτενεπῖ Πῖς νηςµίποσ Το Ῥο ἴπε οπΙγ 
οπο ῦ Ἔον ἴποασ] {ου ονετγβοάγ εἰδε ἴμο 5Ιααίοῃ 
ΠΙΔΥ 6 Ίνοσςε, 5ἶπος ἴπεγ οαηποῖ αἰ] Ῥο ἰχεαϊεά ΡΥ α 
είηπσ]ε Ῥῃγςίοίαπ, 5Η] Πὶς νοτ]ς ἰς ρν]ζεά πποτθο ΠΙσΠΙΥ 
απάεγ ἴΠεςα οοπαΙΓίοἩΠ5. Χου οαπ οπς6 ἴα]] ἴ]μο απιοιηῖ 

απᾶ ἴΠε παπῬεχ ος ἴ]μο ἔεες ηε πιὶσ]λί ἴα]κα ἵπ 1 ηε, 

εἴπσ]ε-μαπαάσά ἵπ ἴῃο πι]άςί οἱ 5ο ΠΙΔΠΥ δ]ο]ς, νετο αΡ]ε 
ἴο Ῥτονίάο ἰτεαϊππεπῖ. 
ιο. Βαϊ Τ απι ποῖ ερεακίπο Το γοι οἳ α Ρ]ηγείοῖαπ 

Πο ἶ5 οΓα2Υ. 
1πί. ὙΝμαϊ! Ώο γοι οοηδίάεν 1 ἴμε πιατ]ς οἳ ἵπ- 

εαπΙἴγ ἵπ α πιαἨ Το νΊςῃ Το Ῥο νουγ ΠἰσΠ]γ Ῥτϊσεά απἀ 

ἴο αππαᾶςς στεαῖ ν/οα]ί] ὃ 
ιο. Ὑςς, 1 νεπ ηε ΠΙΠΙΞΕΙ 15 α νἰοίϊπι οἳ ]εϊλανσίο 

{ονεν οἵ Ἠας απ αἰἴασ]ς οἱ πῃαπαπια[ίοη οἱ ἴπο Ὠγαῖπι 
πε ἰς ἀεμσῃβίεά ἴλαῖ Ίο Ἰας πο οπο Το οατο Είπα απἀ 
σἶνο Πϊπη α Ῥοΐίοπ οἱ πιαπάντασοτα 1 το ἀτίπκ ΟΥ 5οπ16 
οἴμεν Πεα](μ{α] ἆτας, Πῖς ραγροςο Ρεΐπο, {ογ5οοί]. ἴο 
Ρε {με οπ]γ οπε {ο σεΐ ἴ]ιε {ους απά οποια» ἴπ ἴ]ο οἱ{γ. 
Ῥαϊ ἵ, ἴπεπ., Ῥοσίάες Πἰπιςε]{, Πῖς οΙ]άνοι αἶξδο απαᾶ 
Πὶς νέο απά Πὶς Επεπάς «Ποι]ά Ῥε 1], αἱ ἆαποεγ- 
οας]ν 11, νου] ο ενενπ ἴπει Ῥταγ ἴΠαϊ πο οἴμεν 
ΡΙγδίοίαπ Ὦε {οιπᾶ ἴο οοπιθ Το Ἠΐ5 τεδοαα: απᾶ 1 

1 Μαπάταροτα ας α τεοορη]σεὰ 5εἀα[ῖνο. 

9600 
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ΡΙΟ 6ΠΒΥΞΟΞΤΟΜ 

3λ α 

ἐὰν δὲ φανῇ τις, κατὰ τὸν 'Ἡσίοδον κοτέειν μέλλει 
Ν α) - - αν Α 

καὶ ἐχθρὸν ἡγεῖσθαι τὸν αὑτοῦ σωτῆρα καὶ τῶν 
φιλτάτων; 

/ 3 Δ . [ον . ς α/ Φέρε, ἐὰν δὲ συµβῆῇ πρᾶγμα τοιοῦτον ὁποῖόν 

ποτε συνέτυχε περὶ τοὺς Αἰγυπτίους ἰατρούς: 
ο) - Ν ολ να - α / ς ἐκεῖνοι γὰρ ἰώμενοι Δαρεῖον τὸν Πέρσην- ὡς 
ἔτυχεν αὐτῷ πεσόντι ἀπὸ τοῦ ἵππου µεταχωρήσας 

ὁ ἀστράγαλος-- οὐχ οἷοί τε ἦσαν ἰᾶσθαι κατὰ τὴν 
ς -” / 3» 5» .) » / Δ 3 / αὑτῶν τέχνην, ἀλλ᾽ εἰς ἀγρυπνίας τε καὶ ἀλγηδόνας 

Δ α) / ϱ) / ϱ/ Δ / 

δεινὰς ἐνέβαλον αὐτόν, ἕλκοντες καὶ βιαζόμενοι 
λ "/ / Δ ” » / / 

τὸ ἄρθρον. τούτους μὲν οὖν ἐκέλευσε φυλάττειν, 
ϱ 2 / / / 2 ὅπως ἀποθάνοιεν στρεβλωθέντες. πυθόµενος ὃ 
3 - ε) / -. / ο ε) 

ἐν τοῖς αἰχμαλώτοις εἶναί τινα Ἕλληνα ἐπιχει- 
- α / ροῦντα ἰᾶσθαι, καλέσας αὐτὸν ὑπὸ ἁμηχανίας 

ἐκέλευσεν, εἴ τι ἔχοι, βοηθεῖν. ἦν δὲ ἄρα Δημο- 
/ της / 4 »/ Σο / - 

κήδης' ὁ Ἡροτωνιάτης, ὅσπερ ἄριστος ἐδόκει τῶν 

τότε ἐν τοῖς Ἕλλλησιν ἰατρῶν' ὃς καὶ παραχρῆμα 

μὲν καθυπνῶσαι αὐτὸν ἐποίησεν, εἶτα καταπλάτ- 
Ν Δ 3/ . λ . / 

των καὶ καταιονῶν καὶ τᾶἆλλα ἐπιμεληθεὶς ὀλίγων 
α ο) ς - 3 δ λ / δὲ Δ / ἡμερῶν ὑγιῆ ἀπέδειξεν. κελεύσαντος δὲ Δαρείου 

- ΜΝ 

λαβεῖν ὃ τι βούλεται, τοὺς ἰατροὺς παρητήσατο 
3 - 3” / Δ / ε) / 2 / 

ἀφεῖναι αὐτόν. καὶ µέντοι ἀφείθησαν, ἐκείνου 
/ / 5 / ο) / Αα 

δεηθέντος. πότερον οὖν τότε ἐφθόνουν τῶ Δημο- 

κήδει καὶ ἐχθρὸν ἡγοῦντο, ᾗ φῆσιν "Ἡσίοδος 

ἐπὶ τῶν κεραµέων Ἡἢ τεκτόνων, λυσιτελεῖν νοµί- 
ς - 2 Δ / 2 Δ α) / 

ζοντες αὑτοῖς εἰ μηδεὶ ἄλλος ἰατρὸς ἐφάνη 

1 Δημοκήδης ΙΙΠάοτΕ: δηµοδόκης ΟΥ δηµόδοκος. 

το 



ΗΝΕΝΤΥ-ΘΕΥΕΝΤΗ/ΕΙάΗΤΗ ΡΙ150Ο ΒΡΕ, 

οπο ἄοθεξ πῃακο Πὶς αρρεαταποςθ, ἶς ἴῃμο Ρῃγςίσοῖαπ 

Ἠκε]γ. ας Ηεςίοά ραῖς 1{, ἴο τασς απἆ 1ο τοσατά αν 
ΧΏ 6ΠΘΠΙΥ Ἠὶς ονη 5ανίοαγ απά ἴλπο κσανίοις οἳ ἴποςα 
ἀεατεςί ἴο Πίτα 2 

Ασαϊηπ. 5«Ἱρροςε ἴποτε «Ποι]ά οσσχ 5οπἹο 5αςο] τπῖπς 
α5 οπςε Ρε{ε]] ἴπο Πσγρίίαπ Ῥῃγσίοίαης. οι 5ο6, 
ἴΠεγ ἰγ]εᾶ {ο «γε Γατίας πο Ρογείαπ---Γου ἵπ Γα]τιο 
ἔτοπα Ἠῖς Ἠουςε Πὶς απ]]ε Ῥοπε Παρρεπες {ο 5Ηρ οαῖ οἳ 
Ῥίασε---απᾶ ἴμεγ Ὕνοτε ππαΡβ]ε Ὦγ ππεαΠς ΟΕ ἐ]ιοῖν ΟΥΥΤ 
ατῖ ἴο οοτγεοί ἴμο Ιπ]άΥΥ, Ραἱ, Ιπςίοας, ἴΠεγ Ργοισ]ί 
αροη Είπα Ιπςοπηπία απά ανα] ραῖης Ὦν ρια]ήπο ἴ]με 
1οϊπῖ απά ἰχγίησ {ο Έοτοο 1! Ιπῖο Ῥ]αςθ. 3ο Εατίας σανε 
οτάετς Το Κεερ ἴπεςα ππεπ ἵπ Ρτίσοη. Ιπζοπάίπο ἴλπαί 
ἴἩεγ «Ποα]ᾶ δε ἰοτίινοά το ἀθαῖμ. Βαἳ Ιεατηΐπς αι 
ΑΠΙΟΠς ῆΕῖς οαρίΐνες ἴπετο γίας α οργίαϊη (τεε]ς νο 
επάεανουτεᾶ ἴο Ἰοθα]ὶ Ῥεορ]ε, ςαπππποπίησ Ἠίπη ἴπ 
ἀεξρεταίῖοη Ώε οτάεγεςᾶ Πίπα ἴο Περ Είπα 1ῇ Πο οσοι]. 
Νον ἴπαο ππαΠ ας Ἰλοπιοσθάος οἳ Οπτοῖοῃ. Υπο ννας 

εοπΣίάεγεά ἴμαο αβ]εςῖ οἳ ἴπε (τοεκ Ῥ]γςίοίαης ο 
ἴλαί ἆαγ. Απά ο ἀῑά Ιππιεαία{ε]γ οαα5αο Ἠΐπα [ο Τα]! 
α5]εερ, απ ἴποῃ ὮΥγ ππεαης οἳ ρου[ῖοες απἀ Γοπποηία- 
Ἠοπς απᾶ 5ο Γογίῃ να Πίη α {εν ἆαγς ηε πιαο Ἠίτη 
«εοαπά απά γε. Ῥαϊ νηΏεἨη Ὠατίας Ραᾶςο Ἠϊπι ἴακεα 
ας τεννατά αηγἰιμίπσ Ὠε Ῥ]εα5εά. Ἠο Ῥεδοισηί Ἠίτα 
ἴο τα]οαςε ἴμο Ρηγκίοίαης.  Απά., Ιπάεεᾶ. ἴἩεγ Ίγετε 
γο]εαςθά., Ῥεοσιςο Ἰοπιουθάος Ἰαά τεααεςίεά 
Νουν Τ ας. γοι νυηεῖμεν ἴπ 5αοἩΏ οἰτοιπηδίαποςς ἴΠεγ 
Ίγεγε ]εαίοας οἳ Ώεπιοσεάες απ τεσατάεά Ἠίπα α5 απ 
ΕΠΕΠΙΥ, ας ἨΗεσίοά 5αγς ἶς ἵαε νΆῖΏ ἴμο Ῥοΐΐους οἵ 
ἴλε Ἰοΐπενς, Ρεσαιςο ΤΠεγ Ῥο]οενεὰ Τζ το Ῥο ἴο είς 
αἀναπίασε 1 πο οἴπεν ρῃγςίοίαπ ἔατπεά πρ απά ουγεᾷ 

1 Ἐοτ α Εα]ετ παγγαϊῖνο οἳ ἰΠῖς ερῖςσοᾶε, 5εε ἨΠετοάοῖιις 
8. 195 απ 190-195. 

Σ Δημοκήδει ΓΙπάοτΕ: Δημοδόκω. 

9 τα μι 



ΡΙΟο ΟΗΠΒΥΡΟΞΤΟΜ 

βασιλέα ἰασάμενος, ἢ σφόδρα ἠγάπων καὶ χάριν 
ἤδεσαν; 

Εικὸς μὲν ἦν χάριν εἰδέναι. 
Δ. Καὶ μὴν θωρακοποιοί εἰσιν ἐν ταῖς πόλεσι 

καὶ κρανοποιοὶ καὶ τειχοποιοὶ καὶ δορυξόοι καὶ 
ἕτεροι πλείους᾽ εἰ οὖν τούτοις λυσιτελεῖ ἕνα 
ἕκαστον ἐν ἑκάστηῃ τῶν πόλεων εἶναι τῆς τέχνης 
δημιουργὸν μᾶλλον ἢ τοὺς ἱκανοὺς ἡδέως ἔγωγ᾽ 
ἂν πυθοίµην. δῆλον γὰρ ὡς πολεµίων ἐπιόντων, 
καὶ µήτε τῶν τειχῶν ἑστηκότων µήτε ὡπλισμένων 
ἁπάντων, ἀναγκάζοιντ᾽ ἂν ἄνοπλοι καὶ ἀτείχιστοι 
διακινδυνεύει. ὥστε ἁλούσης τῆς πόλεως οὐκ 
ἂν ἴσως οὗτοί γε ἀποθάνοιεν, ληφθέντες δὲ καὶ 
δεθέντες προῖκα ἂν ἐργάζοιντο τοῖς πολεµίοις 
πρὸς ἀνάγκην, ἀνθ᾽ ὧν πρότερον θρυπτόµενοι 
πολλῆς τιμῆς ἀπεδίδοντο τούς τε θώρακας καὶ τὰ 
κράνη, καὶ τὰ δόρατα, καὶ γνοῖεν ἂν ὅτι οὐκ ὀρθῶς 
οὐδ) ἐπ᾽ ἀγαθῶ ἐφθόνει καὶ ἐμήνιε διὰ τὴν τέχνην 
οὔτε χαλκεὺς χαλκεῖ οὔτε τέκτονι τέκτων, οὐδὲ 
λῷόν τε καὶ ἄμεινον ἦν αὐτῷ µόνον" ἢ σὺν ὀλίγοις 
εἶναι τῆς τέχνης ἐργάτην." 

᾽Αλλὰ δὴ τοῖς μὲν ἄλλοις σχεδὸν οὐκ ἀεὶ βέλτιον 
ὅ φησὲ βούλεσθαι αὐτοὺς "Ἡσίοδος, µόνοις δὲ 
τοῖς κεραμεῦσι καὶ µαγείροις τε καὶ βαφεῦσι καὶ 
πορνοβοσκοῖς. οὐκοῦν ἡ ζηλοτυπία καὶ ὁ φθόνος 
καὶ τὸ µηήδένα ἄλλον ἐθέλειν πράττειν τὸ αὐτὸ 
ἔργον µαγειρικόν τε καὶ βαφικὸν καὶ κεραμευτικὸν 
καὶ ἔτι μᾶλλον πορνοβοσκοῖς προσήκον ἥπερ 

Ἰ. µόνον] µόνῳ Ρας]. 
3 ἐργάτην Ἠπηρέτίις: ἐργάταις. 
8 βέλτιον, ὅ φησι ΑΤΗΙΠΙ, βέλτιον ὥς φησι Βε]άεῃπ : βελτίους 

φησὶ (Φήσει). 
4 ἔτι ἀε]εῖεᾷ Ὦν Αντπϊπ, 

ῶτ 



ΗΥΕΝΤΥ-ΡΕΝΥΕΝΤΗ/ΕΙάΗΤΗ ΡΙΡΟΟΙΓΕΒΡΕ, 

πα Κίπο. ος ν]λαίῃεν ἴλμεγ Ρε]: α εἴτοπο αΏεοίίοι {ου 
Ώεπιοσεάες απά γνοτο ογαϊοΓα] ἴο Ἠἶπι. 

{πί. Τ γνου]ά Ῥο τεαδοπαβ]ε ἴο 5αρροςε ἴΠεγ γνετε 
σταϊε{α]. 

1λιο. Ασαίΐπ., ἴἨετε ατα οουςε]εῖ-πια]κους ἵπ ἴ]πε οἵτες 
απά Ἠε]ππεῖ-πιακενς απά να]]-ρα]άενς απά δρεαί- 
Ρο]ςηεις απά ππαἩπγ οἴῃοεις; νηείῃμεν, (Πεταείογα, ΙΤ 
6 ἴο Ἠπεῖγ αἀναπίασε ἰλαῖ οπ]γ οπς ἵπ οαςΏ ον 
«Ποι]ά ο α ποίκενγ αἲ 6αςἩ ογαβῖ ταίπεν ἴλατ α οΟΠ- 
εΙάεταβ]ο ΠΙΠΙΡΕΥ ἵ5 α ππαϊίεν 1 νοα]ά σ]αά]ν Ίεανη. 
Έου 1ὲ ἰς οἶδεαν ἐπαί. ΙΕ εποπ]ῖες αἰίαο]ς αἲ α πιο ΠΕΠ 

πο γνα]]ς Ἠανο ποῖ Ῥοεειπ οοπιριεῖεὰά απ ποῖ αἱ τηε 
οἴήσεης Ἠανο Ῥεεπ εφιρρεᾶ η Η αππὶς, ἴπεπ ΤΠεγ 
ψοι]ά Ὦε {ογοσςᾶ {ο Παζατᾶ αἲὶ ν η τποιξ αγΠας απ ννα]]ς. 
Τπετείοτα. ΙΕ ἴμο οἳ γ νγετε ἴακειπ, ἴΠοασ]ᾗ Ρρος5ίρΙγ 
ἴλοςε ογα{ἴδππεπ πηϊσ]ἡί ο5οαρο υγ ἴΠείν Ἠνες, 511. 
ἴακοη οαρίίνο απά ἵπ ομαῖης, ΤΠεγ ννοι]ά νου] {ου 
Ώλε {οο η λοιϊ αγ απά αἲ {οτοες Ίαβοτς, αἰἰ Ῥεσαιςε 
Ρτονίοις]γ ἴπεγ Παά Πνοεά Ρραπιρετεά Ίνες απιά 5ο]ά 
Ὠνεῖγ οοτγςε]εῖς απ Ἠε]πιεῖς απ 6ρθαχς αἲ 4η οχορςσίνε 
Ρτίσε. απᾶ ἴἨἩαογ ννοι]ά τοοοσπίσε ἴλαϊ Τζ νγας ποῖ τσ] 
ΠΟΥ {ογ ἰΠεῖν οὔπ σου {ος α οτασπιαπ Το Ῥε ]δα]οις 
ΟΥ αΠοτΥ Ῥεσαιςο οΕ Πὶς ογαβ, γυμείμεν 1ξ νας Ῥ]ασ]- 
απηῖ{]ῃ ασαἶηςί Ῥ]αοἰςςπΙῃ ου ]οἶπεγ ασαἶπςε ]οἴπου, απά 
Ὠιαϊ Τζ γνας ποῖ πιογα ΡρτοβίαΡ]ο οἵ Ροϊίεν {ον Ἠϊπα Το 
Ῥε ἴ]ε οπΙγ γνογκετ αἲ Πὶς ογαΓῖ ματ Το Ἠανε α ἔενν 
{ο]]ουν ννοτ]κευς. 

Υε]! ἔπεῃ, {ου ἴπε οἴμοις. Ι ἆατε 5αγ. Ὕλαϊ Ηοσῖοά 
δαγς ἴπεγ ἀερίτε ἶς ποῖ αἱνίαγς Ῥτε[εταβίαε, Ραἳ οΠΙΥ 
{ου ἴπε Ροΐΐενς απ Ῥαἱσ[ενς απά ἆγεν» απά Ῥτοί]ε]- 
Κεερει». ΤΠεπ ]εα]οα5γ απά ΕεΠΝΥ απά ἴ]με ἀοδίτο 
Ὠλαῖ πο οπθ εἶςσε «Πα]] ΡΙγ ἴπο 6αππε ἴταᾶο, πλοί]ου 
1 Ῥε ἰμαῖ οἳ ἴπε Ῥαΐσμεν οἵ ἴμε ἆγεν ου ἴπα Ρροϊίετ, 
8γα 6νεῃ 51] πιογαο 5 ίαρί]ε {ου ἴπο Ῥτοί]με]-καορονς 

οτὸ 
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ΡῬΙο ΟΗΠΒΥΡΟΣΤΟΜ 

ἰατροῖς τε καὶ κυβερνήταις ἢ ἄλλο τι σπουδαιότερον 
πράττουσιν. 

Εἰεν. ἀλλ εἰ κυβερνήταις τε καὶ ἰατροῖς καὶ 
οἷς νῦν δὴ ἐλέγομεν οὐ βέλτιον ἐν σπάνει τῶν 
ὁμοτέχνων ζῆν, ἧπου τοῖς γε φρονίµοις καὶ σοφοῖς 
ἀνδράσι λῷόν τε καὶ ἄμεινον ὁρᾶσθαι µόνοις; 
ο μθα 

: Ὅτι πρὸς τῶ µεγαλόφρων τε εἶναι καὶ ἄλυπος 
ὁ νοῦν ἔχων καὶ φιλάνθρωπος, καὶ τὴν ἀρετὴν 
ἐπίστασθαι συµφέρουσαν αὐτῷ, τήν τε αὑτοῦ καὶ 
τὴν τῶν πέλας, καὶ ο ο.- ἂν ὑπὲρ τούτων 
µηδένα μηδὲ τῶν φαυλοτέρων ἄλλον ἄλλῳ φθονεῖν," 
ἃ κοινὰ ὑπάρχει πᾶσιν . ἀγαθά" πρὸς τούτοις πᾶσιν 
οὐδὲ τῶν ἄλλων ἐφ᾽ οἷς ὅ τε φθόνος γίγνεται καὶ 
τὸ βασκαίνειν ἀλλήλοις τοὺς πολλούς, οὔτε θαυ- 
µάζει τὸ παράπαν οὐδὲν οὔτε ἄξιον σπουδῆς 
γενόµικεν, οἷον δὴ χθὲς περὶ πλούτου ἐλέγομεν. 
ὥστε οὐδ) ἂν φθονήσειεν οὐδενὶ χρυσοῦ ἢ ἀργύρου 
ῆ βοσκημάτων ἢ οἰκίας ἢ ἄλλου τῶν τοιούτων, 
ὑπὲρ ὧν ἐλέγομεν" ὥς φησιν ἕτερος ποιητής, οὐχ 
αὐτοῦ γνώµην ἀποφαινόμενος, ἀλλὰ τὴν τῶν 
ἀνθρώπων ἐξηγούμενος δόξαν' 

οἷσίν τ᾽ εὖ ζώουσι καὶ ἀφνειοὶ καλέονται: 

ὡς µόνον καλουµένων αὐτῶν ἀφνειῶν, ἀλλ οὐκ 
ὄντων κατ᾽ ἀλήθειαν. 

Εεν: οὐκοῦν χρημάτων μὲν κρείττων ὁ γενναῖος 
καὶ τέλειος ἀνὴρ ἡμῖν δοκεῖ: περὶ δὲ δόξης τυχὸν 

1. Ἠ/παϊ {ο]]ονς ἶ5 {οαπᾶ οπ]γ ἵπ ) ΡΝΙ απ 15 ρτεσεᾶεᾶ ὮΥγ 
Ώπε ΠεαςΙΠρ' περὶ φθόνου β ΟΥ περὶ φθόνου. 3θε Ππϊτοάιοίίοῃ. 

3 φθονεῖν ἨγεπρασἩ : φρονεῖν. 

1. Οάή8εενι ΙΤ. 429. 
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ΡΕΝΥΕΝΤΥ-ΡΘΕΝΥΕΝΤΗ/ΒΙΟΗΤΗ ΡΙΡΘΟΟΙ ΕΡΕ, 

λατ {ου ρῃγςίοίαης απά Ρϊοῖς οἳ {ου ἴλοςε νο ατα 
εησασεά ἵπ απγ οἴμογ πποτο 5ετίοιις ρινςι1{, 

γενν σοοά. Ῥιαΐ ἵΕ {ον ρ]]οῖς απά ρῃγςίοίαης απά 
Έπος ]αςί πιεπίοπες 1 ἶς ποῖ Ῥεϊίεν ἴο νε Ὕμετε 
ἴπετε ἶς α «Ποτίασς οἱ {πεῖν {ε]]ουν ογαΓζσππεῃ, οαἩ Τζ 
Ρε ἰΠαῖ {ον πποη ο Ρτιάεπος απ νήςάοπη Τε ἶς Ῥοΐίον 
απά ΊΠΟΥε ῬτοβίαΡ]ε ἴο Ππα [μοπισεί]νος η ποιϊ 
αξεοο]αίες 2 

1πί. Ὦγ πο ΠπεαΗς. 
ιο. ὙΎο. Ῥεσαιςο νήἴἩ ἴΠε πιαπ οἱ Ιπίε]Ησεπος απιά 

Ῥεπενο]εποο. ἵπ αἀάἰῖοη ἴο Ἠὶς Βεΐπο πιασπαπίπιοις 
απά Ιποβοησίνα, ἵπ αἀάῖοπ ἴο Πὶς Κπονῖπο τα νἰτίαο 

ἶς Ῥεποβοία] ἴο Ἠϊπι. ῬοϊὮ Πῖς οὗ νΙτίαςο απἆ ἰπαῖ ος 
Πὶς πεϊίσΏροινς, απ ἵπ αἀά[ίοη ἴο ἴμο απΠκεβ]οοᾶα 
ἴλαῖ αηγ οπε. ενοπ ΟΕ ἴ]ε ΟΟΠΙΠΙΟΠΕΥ 5οτῖ, Ὕνοι]ά ονεν 
Ρε ]εα]οις οπο ἴοναγά αποίΠεχ τεραγάϊίπσ ἔλεςε λίπος 
ΥΠΙΟὮ ατγε λε οΟΠΊΠΠΟΠ Ῥ]εσείπσς οἱ αἰ] πιαπκἰπά--- 
ἵη αἀάἴΠοῃ, Γ5αγ. ἴο αἰ] ΕΠῖς, οἳ Τπε οἴλμον τΠίπσς νΥπίοΏ 

ατε ἴἨε οοσαδίοπ οἳ επνγ απ τεοῖρτοσα] 1]]-νν]] απχοπιο 
ἴηε πηαςςες. ποῖ οπ]γ ἆοος Ίο ποῖ απιῖτε α 5ἶπσ]ε οπ6. 
Ραΐ πε ἄοες τοῖ εοηδίἀοχ αΏγ ἴο ἄοσετνε 5οτίοας τοραγα. 

Ἰαδί ας γεςίετάαγ νε νεγε ςαγίπσ γη τοίζεγεπος ἴο 
νεα]. Οοπςεααεπί]γ., πεϊτλπον γνοι]ᾷ Ίο επνγ αΠΥ 
οηε σο]ἀ οἵ 5Ί]νεν οἵ οαἴῖ]ο οἵ Ἠοιςο οἵ απγ οἴμου 
Ὠπίης 5ιοἩ ας νε Ὕοτο 5ροακίπο οξ-- 5 αποϊλον ροοεῖ 
εαγς, ποῖ εχρτοσσίησ ἨΠῖς οὗ Ρρηϊναῖε 5οπποπί Ῥαΐ 
εχροιπάϊΐπο ἴῃο ορίπίοι οἱ πιαπκἰπά. 

ΤΠε ἰΠίποσς νπετεργ ππθη Ἠνο αἲ 6αςο απἆ σαΐπ 

ΤΠε ερϊϊπεί οὗ αΠαεπί,α 

Πὶς Ἰάεα Ῥεῖπς {λπαῖ ἴπεν πηετε]γ ατο οα]]εά αβιασηῖ, 
Ῥαΐ ατε ποῖ ἴτα]γ 5ο. 

γευγ νε]: ἴπεῃ, νο ατε αστεςά. ἴμε Ἠσ]-παϊπάες, 
Ρετ{οοῖ ππαΏ ἶς αβονε ππαϊετία] γνεαΙΗς Ῥαῖ ἵπ ἴῃα 

θτὸ 
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ΡΙΟ 6ΗΠΒΥΞΟΞΤΟΜ 

ον ο ]η Ἀ 1 3 ο Ἀ / α ἐρίζοι ἂν' καὶ φθονοῖ οὓς ἂν τιµωµένους μᾶλλον 
Δ α 2 / Δ / α) / παρὰ τῷ πλήθει βλέπῃ καὶ µειζόνων ἐπαίνων 

τυγχάνοντας; ἢ οὐκ ἀγνοεῖν φήσομεν ὡς ἔστιν 
ς δό ε 4 ” Γ] Δ ο) 

ἡ δόξα ὁ παρὰ τῶν πολλῶν ἔπαινος' εἰ δὲ τῶν 
- α ο, ο 3 . / 

πολλῶν, δῆλον ὅτι τῶν οὐκ εἰδότων; 
Οὐδαμῶς τοῦτό γε εἰκὸς αὐτὸν ἀγνοεῖν. 

/ 5 - 9 - 5 θὸ λ Ν Δ. Φέρε οὐκοῦν δοκεῖ σοι ἀγαθὸς αὐλητῆς 
ἤδεσθαι ἐπὶ τῇ τέχνη καὶ µέγα φρονεῖν ὗ ὑπὸ ἁμού- 
σων καὶ ἀτέχνων ἐπαινούμενος, κἂν εἰ περιστάντες 
αὐτὸν παῖδες συφορβοὶ καὶ ποιμένες θαυμάζοιεν 
καὶ κροτοῖεν, ἐπαίρεσθαι ἐπ᾽ αὐτῷ τούτῳ καὶ τοῦ” 
παντὸς ἄξιον ἡγεῖσθαι τὸν παρ᾽ ἐκείνων ἔπαινον; 
ἀλλὰ μὴν ἐδήλωσεν ὁ Θηβαῖος αὐλητὴς οὔτε" 
τῷ θεάτρῳ πάνυ προσέχων τὸν νοῦν οὔτε τοῖς 
κριταῖς ἀπείροις οὖσιν αὐλήσεως, καὶ ταῦτα περὶ 
”/ Δ / 3 / 3 εν] ς/ 2 μ ἄθλου καὶ νίκης ἀγωνιζόμενος: ἀλλ ὅμως οὐδὲ 
μικρὸν ἐκβῆναι τοῦ ῥυθμοῦ τοῦ πρέποντος ἐτόλ- 

- - - / 

µησεν, αὑτῶ δὲ καὶ ταῖς Μούσαις αὐλεῖν ἔφη. 
το ον », τσι / Ν . / ς/ 

τί οὖν; οἴει τὸν ᾿ΌὌρφέα, τὸν τῆς Μούσης υἱόν, 
ε] α Ν ς 2 ε) λ ”- - Ἂ / 

εἰ ἀληθῆς ὁ κατ᾽ αὐτὸν µῦθος, μᾶλλον ἂν χαίρειν 
τῶν ὀρνίθων καταπετοµένων πρὸς αὐτὸν ἄδοντα 

α Ν καὶ τῶν θηρίων κηλουμένων ὑπὸ τῆς φωνῆς καὶ 
παρεστηκότων πράως καὶ ἀθορύβως ὁ ὁπότε ἄρξαιτο 
μελῳδεῖν, ἔτι δὲ τῶν δένδρων προσιόντων ἅμα 
τῷ καρπῶῷ τε καὶ ἄνθει, καὶ τῶν λίθων κινουμένων 
καὶ ξυνιόντων, ὥστε μεγάλα ἕρματα ἀθροίζεσθαι 
λίθων πλησίον αὐτοῦ, μᾶλλον ἐπὶ τούτοις γιγνο- 
µένοις ὁρῶντα τέρπεσθαι καὶ μεγαλαυχεῖσθαι, 

1 ἐρίζοι ἂν ΕΠΙΡΕΤΙΙ : ἐριζοίαν Μ. ἐρίζοι [)Β. 
Σ οὐκοῦν] οὖν Αγηϊπι, 

ὃ τοῦ Ἠεϊδ]κε: τοῦτο ΝΤ, τούτῳ [)Β. 
4 οὔτε ΟΤΟΒΡΥ : οὐδὲ, 
ὅ οὔτε (ΤΟΦΡΥ : οὐδὲ. 



ΘΗΝΗΝΤΥ-ΘΗΝΥΕΝΤΗ/ΡΙάΗΤΗ ΡΙΡΘΟΟΟ ΒΡΕ, 

πιαϊίζεν οἱ τεριίαξίοη γνοι]ά Ἠε ρετῃαρς απαγγαὶ 
απᾶ επνγ ἴλοςο ποπ Πε 5οος5 πποχο ΠἰσβΙγ Ποπουγεά 
Ὦγ ἴἶια οτονά απἀ νηηίπσ οτοαῖεν Ρ]αιαίς ΟΥ 
α]] ννο αγ ἴΠαί Ἶε ἵς ποῖ ππανναγε ε]λαϊ {απιε 5 με 
Ρταϊςε Ῥοδίουνεά Ὦ} ἴ]ο πηαδςες; Ῥιαΐ 1ῇ ἴ]λο πηᾶςςες, 
ενἰάεπ!]γ ἴ]ε απἰπτε]Ησεπί ὃ 

Ιπί. Ἑγ πο ππδαῃς ἵς Τε Πκε]γ ἴ]ιαί Ίο 5 ἰσπογαπ! 
οἱ τμαῖ. 

ιο. ὙΝε]] επ, ἆο γοι Ῥεμενο ἴ]αί α σοοά Παιδί 
ἴακες Ῥίεαςτε ἵπ Πῖς 5] απ ἶ5 ρτοιά επ ρταΐσεά 
Ὦγ αππηπδίσα] απά απςκί]]εά Ῥεύσοις. απά ἴλαξ, ἵΓ 
γοιτῃ{α] θιπολετὰς απἆ «Περβενᾶς οτονάϊπο ατοιπᾶ 
Ἠίπη εχργεςς ἰ]λεῖτ αἀπιϊγαξίοπ απ αρρ]αιιά- Ἠίπα, ο 
ἶ5 εἰαζεά ονετ ἴμὶς ἐπίπο 15ε]{ απἀ {οε]ς ἴπαῖ ργαϊςα 
{τοπ ἴῃοςο Ῥετεοης ἶς ο”. ενεγγίµίησ ὃ ΊΝΊΥ, ἴ]ο 
ΤΠοεβαπ Παιβϊςί πιαᾶε 1 ρ]αΐπ ἴλαί Ίε ἀῑά πο ραγ 
ΥΕΤΥ πιο αἰτοπίίοη εἴἴλπεν Το ἴ]ο αἀάϊεποο ἵπ ἴπε 
ἴΠεαίτε οἵ ἴο ἴμα Ἱαάσαες, Ιπεχρετίεποεᾷ ἵπ Βιαῖε- 
Ρ]αγίησ ας ἴ]ογ Ἰογε--- απά ἴΠαῖ, ἴοο, αἰίποασ]ᾗ ο 
Ίνας οοπζεπάίπο {ου 
ἴλαῖ, ης ἀῑά πο νεπίιτο ἴο ἀερατῖ ενεῃ 5Πσ]{]ν ἔγοπι 
ἴπε Ῥτορεν τῃηγίηπα, Ῥαξ Ἠο σαϊᾷ ἴλαῖ Ἠο ννας Ρρἱρίπς 
{ον ΠΙπιςεΙ απἀ ἴμο ἈΤαδος. ὙἨΠαϊ ἴΠεπ! Ώο γοι 
5εἹρροςο ἴπαί Ότρμεις. ἴλο 5οπ οἱ ἴμο ἈΤαςε- -ἵ ἴμα 
ἴα]ο αροαῖ Ἠίπα {5 ἵππο-- Ὑνοι]ά τε]οῖος ππογς νηεπ 
ἴπε Ρἰτάς Βεν; ἀονι ἴο Ἠίπι α5 Ίο 5απο απά ἴλπε ν]ά 
Ρεαςίς γετε επἰχαησεεἁ Ὦν Ἠϊς νοῖοο απἀ 5ἴοοά Ὦ} 

ἴαπηε]γ απά απἰεῖ]γ ενετγ πε ο Ῥεσαπ ἴο πακα 
ΠΙΕΙΟάΥ., απἆ ππεπ., ΠΙΟΥΘΟΝΟΕΥ, ἴμε ἴγεες οαπιε ἴογνανά 
Ἠϊπα νὮ ἐπεῖν Εξ απ Πἤούγεις, απᾶ πΠεπ ο 5ἴοπος 
πιονεᾷ απά οαππο ἴοσείμεν, 5ο ἴμαι στεαξ οαίτης ος 
5ἴοπες Ίνετα οο]εσίεά πθας Ἠϊπι---ᾱο γοι 5ρροςε, Ι 
-αγ, ἴμαί αἲ ἴ]πο εἰσῃί οἳ ἴ]εςε ἀοΐησς Ίς γγας ἆο- 
Ἠσηίεά απά Ῥτομά, Ῥεμενίπρ ἴλαῖ Ἡε Ἠαά τεασ]ιαᾶ 

τπτ 



ῬΙο 6ΗΠΗΒΥΡΟΡΤΟΜ 

νοµίζοντα τῆς µουσικῆς ἥκειν ἐπ᾽ ἄκρον, ἢ εἴπερ 
ς / .] λ ς / / » ὁ / ἡ µήτηρ αὐτὸν ἡ Καλλιόπη κιθαρίζοντα ἐπήνεσέ 
τε καὶ εἶπε καταφήσασα ἅμα τὴν κεφαλήν, ὡς 
ἱκανῶς ἔχοι μουσικῆς καὶ σοφώτατος εἴη τὰ τῆς 

/ 1 Ν λ λ - ἀλλ ς Δ Φ λ / 

20 τεχνης; εγω µεν Ύαρ οἰμαι µαΛλλον υπο ὭῬιλαμ- 

µωνος αὐτὸν ἐθέλειν ἐπαινεθῆναι περὶ μουσικὴν ἢ 
εἴ τις ἦν τῶν τότε ἔμπειρος κιθαρωδίας ἢ ἕυμ- 

/ ς - - / λ 2 / » σλ 

πάντων ἁπλῶς τῶν θηρίων τε καὶ ὀρνέων' ἀλλ 
ο κών νο / . / Ν / 1 οὐδὲ τῶν κύκνων ἐπιβοώντων καὶ συμφθεγγομένων 

5 -) γ΄, 

φροντίσαι ἂν οὐδέν, ὅτι οὐκ εἶχον τέχνην οὐδὲ 
ἐπιστήμην περὶ τὸ μελωδεῖν. 

Ὁ Δ ώ 

Εἰεν. τί δέ; ὑγιείας μάρτυρα καὶ ἐπαινέτην 
4 ν] πν ς - / . Δ ο - μα, 

βούλοιτ᾽ ἂν ὁ νοῦν ἔχων ἀνὴρ ἕνα λαβεῖν, ὅστις 
/ ” 

ἰατρικὸς καὶ περὶ σώματος θεραπείας έμπειρος, 
ων) Ν / 3 θ / δὲ 2 ../ 

ἢ πολλὰς µυριάδας ἀνθρώπων οὐδὲν ἐπαϊόντων, 
Ξλ 4 - 

οἵ, ἂν' οὕτω τύχη, πεπρηµένον ὁρῶντες αὐτὸν ὑπὸ 
- / 

νόσου καὶ οἰδοῦντα καὶ ὕπουλον, µακαρίζοιεν ὡς 

Πουλυδάµαντα τὸν ΘὈετταλὸν καὶ Τλαῦκον τὸν 
/ ς / / 3 / 2 ἀ . 

91 ἱΚαρύστιον ἡγούμενοι διαφέρειν εὐεξίᾳ; ἀλλὰ εἰς 
μ Αα 

μὲν αὔλησιν καὶ κιθαρωδίαν καὶ τὸ” περιεῖναι παλαί- 
- / -- 

οντα ἢ πυκτεύοντα τῶν ἄλλων ἁπάντων' ὁ τῶν ἐπι- 
- ευ] / Δ 

σταµένων ἔπαινος ἥδιστος τοῖς εἰδόσι καὶ πλείστης 
αν ”/ ο) μ / Δ / 

σπουδῆς ἄξιος: εἰς δὲ φρόνησιν καὶ δικαιοσύνην 
« α - Ν [ων 

καὶ ξύμπασαν ἀρετὴν ἱκανὸς εὐφράναι τὸν νοῦν 

1 συμφθεγγομένων Ξε]άεῃπ : συμφθειρομένων. 
5 οἵ, ἂν (α58άβοή: οἳ ἂν Μ. ᾧ ἂν [). ὦ ἂν Β. 

8 τὸ αἀάεᾶ Ὦγ Πεῖσ]κε. 
4 ΑΜΕΙεγΓ ἁπάντων ἈΤοτε] ἀε]είες οὐδαμῶς. 

Ι Ἐαΐμεν οἳ ΤΠαπιγτῖς απὰ ΟΟΠΤΕΠΙΡΟΤΑΤΨ νι ΟΥΡΜεις, 

9Τ8 



ΘΕΝΥΕΝΤΥ-ΘΗΝΥΝΝΤΗ/ΜΗΙάΗΤΗ Ρ1580Ο  ΕΡΗ 

Όλο Ῥίηππασ]α οἱ πιαδίσα] 5ποσοθςς, ππογο ἴπαπ 1 Πὶς 
πιοῖπεν (αἱΠορθ Πα Ῥρταΐσεα Πὶς ρ]αγίπςρ ἴλο οἴπατα 
απᾶ Ὠαςᾶ 5ἰχοκοά Πῖς πεαά απ σαϊά ἴ]λαί Ώε γνας {αἶτ]γ 
εοπαρείεπῖ 1Π πααδίο απἆ νετγ 5ΚΙ]βα] ἵπ ἴλο Έπε ροϊηῖς 
οἳ Πὶς ατί 1 {απογ Ὠο νο] ταῖμεν Ῥο ῥρταϊςεα ὮΥ 
ῬΠίίαπηπποπ 1 {ον πηισίσα]. 5] οἳ ΡΥ απγ οηπς ἴΠμεῃ 
Ἠνίησ γΏο γνας αοηιαϊἰπίοςά γη] πε ατί ο εἰποίπο 
ἵο ἴ]μπε οἴἵῃατα, ματ ΡΥ αρςο]αίεΙγ αἰ] το Ῥοαςίς απ 
Ριτάς {οσείμεν; Παγ. «νε 1Ε ἴ]ο «νναπς Ἠαςά αἰτετοά 
οτίες οἳ ῥργαῖςκα απᾶά λα αοοοπαραπίεά [ήτα ντ Πεῖγ 
ποῖες, Ἠο ποιά ποῖ Πάνο οἴνοειῃ ἴπεπι α πιοπιεηῖς 
ποῖῖοςο, Ῥεοσιςο ἴΠογ αῑά ποῦ ροδδοςς 5ΚΙ], ος ενεῃ 

Κπον]εάσε, αροιῖ ἴπο ατῖ ο{ πιακίπρ πηθ]οάγ. 
γετγ σουά: νλαῖ ἴποη ὁ Τη ἴμο ππαϊίεν οἳ Πεα{Ἡ 

γγοα]ά ἴπε ππαπ οΕ σοαπ ]αάσεπιεπί ἀεείτε ἴο νΊπ ἴμο 
ἴα5Ιπποηγ απά οοπιπιοπα[ίοπ οἱ α θἶπσ]ο Ἱπαινίάια] 
Νο ἶ5 α 5Ι]εά ργςίοίαη απά οοπνογδαπί γη] οατο 
οἱ ἴ]λε Ῥοάγ. οἳ. Ιπςίοας, εΠπαῖ οἳ οοαηῖ]εςς {ποιιςαπᾶς 
Νο Ίανε πο απάογρίαπάίπο, νο, ας ]κο]γ ας ποῖ, 

οη 5οείηπσ Ἠίπα Ρ]οαίεᾶ νηῃ ἀξεαξαο απἀ 5νγο]]επ απά 
αἱοετοις, γγοι]ά εοπσταἰ]αῖο Είπα α5 ἴπογ γνοι]ά Ῥα]γ- 
ἆαπιας ἴπο ΤΠοδααπ απ (αποις ἴπο (ατγε απ” 
«αρροδίπσ Πίπι ἴο Ῥο ἵπ Ῥτίπο οοπάΠοπ Νο], ΤΕ 
α5 τεσατᾶς Παῖο-ρ]αγίης απά ἰπρίπο ἴο πα οἴἵμαντα 
απά Ρτο-εππίποηςσε ἃξ α Ψτεςί]εν ογ α Ῥοχοχ με ργαΐςο 
οἱ εχρετῖς αβονε αἱ οἴμεινς ἴς οιγεεῖεςῖ ἰο ἴμα οαγς 
ΟΕ οοπποίδξεγς απ ννογίῃ ἔμο πιοςί 5ετίοις αἰἰαεπ{ίοη, 

α- τοραγάς νήςάοπα απἆ ]αςᾳσο απά νίτίαε αξ α νηο]ε 

5α]α ἴο Ἠανο Ίνοπ α Ρτῖ76 ἔοτ 5Ἱηρ]ης αἲ ἴμαο ΡγἰΠῖαπ (αππος: 
ο. Ραιδαπῖας 10. Τ. 9. 

5 Βοἱίμ πνετε ιπιςδα]]γ ἴα]] απᾶ οἴτοπρ απᾶ Ῥοίμ Παςᾶ 
εἰαΐιες αἲ Ο]γπιρία, Ῥα]γάαπιας Πανίηρ ννοη ἴπ ντεςΊης ἵπ 
408 Ἡ.ο. απᾶ (ααασις ἵηπ Ροχίης ἵπ 480 Ἠ.ο.: οξ. Ραιδαπῖας 
6. ὅ απ 6. 10. 1. «τεεκ αἰλ]είες Ὕνετο «ΟΙΗΠΙΟΠΙΥ ο8 Ἠεανγ 
Ῥι]]ᾶ. 

2το 



ΡΙΟ ΟΠΒΥΞΟΡΤΟΝΜ 

”’ λ 2 α Δ / ζ1 - 
ἔχοντα καὶ ἀποπληρῶσαι τὴν διάνοιαν ὁ τῶν 

ἠλιθίων καὶ τῶν ἐπιτυχόντων; 
5 ο τία 

Οὐδαμῶς. 
Δ / ”/ Λ ”/ -- 

2». Δ. Καὶ πὀτερον οἴει τὸν ἔμπειρον τῆς τεκτονι- 
- / . / . / / ει 

κῆς τέχνης, εὐθύ τι ἐργάσασθαι βουλόµενον, ἑνὶ 
/ / ] - / 

προσαρµόσαντα κανόνι καὶ μιᾷ στάθµη σταθµη- 
[7 ο 

σάµενον ἥδιον ἔχειν καὶ πεποιθέναι περὶ τῆς 

ὀρθότητος μᾶλλον ἢ πολλοῖς τε καὶ ἀνωμάλοις 

ξύλοις ἀπευθύνοντα καὶ καταμετροῦντα; 
/ Δ / Ὡλ Ρ] / / 2 

Φέρε πρὸς Διός, ἆρα ἀκήκοας ζωγράφου χαρίεν- 

τος ἔργον γραφήν τινα προθέντος εἰς τὸ φανερὸν 
ιο, / Δ 5 -- ”/ Ν 

2ὸ (ππου, θαυµαστήν τε καὶ ἀκριβῶς ἔχουσαν; φασὶ 

γὰρ αὐτὸν κελεῦσαι παραφυλάττειν τὸν παῖδα τοὺς 

ὁρῶντας, εἰ ψέγοιεν ἢ ἐπαινοῖεν, καὶ μνημµονεύ- 

σαντα ἀπαγγεῖλαι πρὸς αὐτόν. τῶν δὲ ἕκαστον 

ἄλλον ἄλλο τι λέγειν περὶ τῆς γραφῆς καὶ αἰτιᾶσθαι, 

τὸν μέν τινα, οἶμαι, τὴν κεφαλήν, τὸν δὲ τὰ ἰσχία, 

τὸν δὲ περὶ τῶν σκελῶν, ὡς, εἰ τοιαῦτα ἐγεγόνει, 
Δ / ” - » / Δ Δ / 

πολὺ κάλλιον ἂν εἶχεν. ἀκούσαντα δὲ τὸν γραφέα 
- ’ ” / ”/ ΔΝ .λ ΔΝ 

τοῦ παιδός, ἐργασάμενον ἄλλην γραφὴν κατὰ τὴν 
-- -- / ] ” / - - 

τῶν πολλῶν δόξαν καὶ ἐπίνοιαν, κελεῦσαι θεῖναι 

παρὰ τὴν πρότερον. εἶναι οὖν πολὺ τὸ διαφέρον' 
/ 

τὴν μὲν γὰρ ἀκριβέστατα ἔχειν, τὴν δὲ αἴσχιστα 

καὶ γελοιότατα καὶ πᾶσι μᾶλλον ἢ ἵππῳ ἐοικέναι. 
- ”ἲ τσ ” / / - Ν 

94  Δῆλον οὖν ὡς εἰ σφόδρα προσδεήσεται τοῦ παρὰ 

1 ὁ αἀάεὰ Ὦγ Πεϊςκε. 
5 Οὐδαμῶς αἀάεὰ ΡΥ Πεῖςκο. 
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ΗΝΕΝΤΥ-ΘΕΗΝΕΝΤΗ/ΒΙΦΗΤΗ ΡΙΡΘΟΟΟΒΡΘΕ, 

ἶς ἴμο Ρταΐςε οἱ {οο]ς απἆ ποροαῖες ςαΗΠοῖεπί ἴο «δεν 
ἴπο Ἠεατῦ οϐ ἴπο ππαπ ΟΕ 5εη5ο απά ἴο αἲϊςσεν Πὶς 
Ππίε]Ησεπου ὃ 

Ιπί. Ἑγ πο ΤπθαΠς. 
ρλιο. Ασαϊπ, ἄο γοι ἐλίπ]ς εαῖ Ἠο νγο ἶς αοφπαϊπίες 

νηἴῃ ἴΠε ]οΐπεν)ς ατγῖ, νΏεῃ Ἠο γγαπῖς α Ρίεςε οΓ Γαγηῖ- 
ἴατε Το Ῥο πηαάε ἴτας απ εἰταίσηί, αξτεν ο ας βειεά 
Πὶ5 ννοτ]ς {οσείμεν Ὦγ αρρ]γίης οπε εἰταϊσηί-οάσε απἆ 
οπ6 σαπσε ἵς Παρρίεν απά ΠἹογο οοπβάεπῖ οἳ ἴπε 
ἁοταογ οἳ Εΐ5 νγοτκ ἴλαῃ Ἡ ηε Ἠαᾶ ἄοπε ἴπε αἁ]αςιπο 
απά ἴΠε πιεαςατίης γη ῃ 5ονετα] ἀἰβετεπί απ ἀπενεῃ 
κ«ἰπῖρς οΕ γνοος 2 
Ὦν Ἠεανεηπ, Ἠανε γοι Ἠθατά αροαῖ ἴπε ἀοΐπος οἱ 

αΏ αοοοπιρΗςῃεὰ ραϊηῖον Πο Παά εχλΙρίτεςα ἵπ ραρ]Ις 
α Ῥαϊηϊίησ οἱ α Ἰογςδα, α οπάον{α] Ἰνοτ]ς οϐ αγί απά 
ἴτας ἴο εδ ἜΠεγ δ5αγ, γοι τΤΕΠΙΘΠΙΡΕΥ, ἴμαί Ὠςα 

οτάστεᾷ Πῖς 5οτναπί ἴο οΏεεγνο ἴποςο νο Ἰοοκεά αἲ 
ΤΕ, ἴο 56ε 1 ἴΠεγ {οαπα {ασ ντ Τε οἵ ρταΐςες 1ὲ, απἀ 
ἴο ΤΟΠΙΕΠΩΡΕΥ γνλαῖ {που ςαϊᾱἆ απά τεροτί Ῥαο]ς το Πΐπι. 
Τ]ο 5ἴοτγ σοε5 οἨ Το τε]αίε ἴπαῖ ονετγ τηαπι ΟΕ ἔλλοπι 
Ἠαά 5οπιεϊμίησ ἀῑπετεπί Το 5αγ αβροαῖ ἴΠοε ραϊπίπς 
απᾶ οτἰοίσεᾶ ΙΤ, οπε. Τ ἱπιασίπε, Ππαάϊπο {ας νυν 
ἴημα Ἠοαᾶ. αποϊῃονγ νι ἴπο Παιποῃοας. αποίμεν ντῃ 
ἔπε Ίεσς, ἴο ἴμε εβεοί ἐ]αί, 1 ἴ]λαςε ρατῖς λαά Ῥεεῃ 
ἆοπθ 5ο απᾶ 5ο, ἴπα Ἱνοτκ υυνοι]ᾶ Ῥο πιο Ῥοαϊίεγ. 
Απά ππεη ἴῃο ραϊηζεχ Πεαταᾷ νηαῖ Πὶς ς«εγναπὲ Πας ἴο 
τεροτῖ, Ώδ πιαάε αποϊλεχ ραϊπίίπο, ὙΥμΙοἩ οοπ{ξογπεὰ 
νπτα ἴημο Ἱαάσειππεπῖ απ οοποερίίοπ οἳ ἴπε οτοννά, 
απᾶ Ώε σανο ογεγς ἴο Ρ]ασο 1Τῖ Ῥεσίάε ἴπε εατ]εγ οπ6. 
Νουν ἴμο ἀἱῄογοποο Ῥεϊνγοση ἴ]ο ἔννο γγας ογεαξ: {ου 
Πε οηε Ίνας α]ία ἴγας το Π[αο, γα ἴπε οἴμεν ννας 
εχἰτεπλε]γ ισ]γ απιά Ιαάΐστοις απά τεδεπηβρ]εά απγ{Πῖπο 
αἲ α]] ταῖΏον ἴπαπ α Ἠους6α. 

(Ἰεατ]γ. ἸΠπογείοτο,  α Ῥεγσοτ ἰς σοΐπο {ο Ῥε εκ- 
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ΡΙΟ 6ΟΠΒΥΡΟΞΤΟΜ 

- - 3 Γον - 

τῶν πολλῶν ἐπαίνου, τῆς αὑτοῦ" γνώμης ἡγού- 
/ µενος κυριώτερον τὸν ἐκείνων ψόγον τε καὶ ἔπαι- 

ο ή α 

νον, οὕτως ἕκαστα πράξει καὶ προθυµήσεται τοιοῦ- 
/ 4 Ν ς - 2 -- ς / 

τον παρέχειν ἑαυτὸν ὁποῖον ἀξιοῦσιν οἱ πολλοί. 
Δ δ2λ / ”/ Ν ἴλ .) Δ » νο] . /. καὶ δῆλον ὅτι ἐσται ταχὺ µάλα ἐοικὼς ἀντ᾽ ἐκείνου 
- / , -- / Δ Δ 1 

τοῦ πρότερον ἵππου, τοῦ φαύλως καὶ κατὰ τὴν 
-- ου” ᾳ .] / - - 

τοῦ ἑνὸς εἰργασμένου τέχνην, τῷ θαυμαστῶ καὶ 
/ 

πολυτέχνω δηµιουργήµατι, μηδὲ αὐτοὺς ἐκείνους 
3 / ΔΝ - 

ἀρέσκοντι τοὺς δημιουργούς, ὑπὸ τῆς ἁπάντων ἐπι- 

γοίας καὶ δημιουργίας συγκειµένω. 
/ ς - » 

Καθάπερ ὁ μῦθός φησι τὴν Πανδώραν οὐχ ὑφ 
ς ΔΝ - - / 2) ΔΝ ων ς Ν 

ἑνὸς τῶν θεῶν πεπλασμένην, ἀλλὰ κοιν ὑπὸ 

πάντων, ἄλλο ἄλλου δωρουµένου καὶ προστιθέντος, 

δαμῶς σοφὸν οὐδ᾽ ἐπ᾽ ἀγαθῷ τὸ πλάσμα γενό- οὐδαμῶς ἐπ᾽ ἀγαθῷ τὸ πλάσμα γ 
λ Δ Δ / - - 

µενον, παντοδαπὸν δὲ καὶ ποικίλον τοῖς λαβοῦσιν 
3 βῆνα κ / ., ὃ Δ θ ων / λ καὶ ὃ ον 

ἀποβῆναι κακόν. ὅπου δὲ θεῶν ὄχλος καὶ δῆμος 
- / 

κοινῇ δημιουργῶν καὶ ἐργαζόμενος οὐχ οἷός τε 
Αα. / / 

ἐγένετο καλῶς τε καὶ ἀμέμπτως ἐργάσασθαι, τί 
Ἂ / Δ 5 / 2 θ . δό λ / 

ἂν φαίη τις τὸν ὑπό γε ἀνθρωπίνης δόξης πλαττό- 
Δ / / Δ ”/ 

µενον καὶ δημιουργούµενον βίον τε καὶ ἄνδρα; 
- 5 ε ” ” ο κ ς / σολ 

δῆλον οὖν ὡς εἴ τις ἔφυ τῷ ὄντι φρόνιµος, οὐδὲν 
Ἂ / .ὴ / -. α δὲ θ / 

ἂν προσέχοι τῷ λόγῳ τῶν πολλῶν οὐδὲ θεραπεύοι 
Ν 5119 / ”’ ε) ῳ ϱ 9 δ λο τὸν παρ᾽ ἐκείνων ἔπαινον ἐξ ἅπαντος, ὡστε' οὖδε 
/ δὲ / δὲ 2 θό ιά ” υ] - µέγα οὐδὲ τίµιον οὐδὲ ἀγαθόν, ὡς ἔπος εἰπεῖν, 

1 αὑτοῦ ΩΙπάοτΕ: αὐτοῦ. 3 ὥστε] ὅς γε ἨππρεγΙας. 
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εεεάΙπσ]γ απχῖοις ἴο νΊπ πο ρταῖσο οἳ ἴλο ογον/ά 
α5 νε], ΡεΠοενίπο ἴμαί Τς ρναΐςο ος οεΠδΗγο Ώας πποτο 
υγεϊσηί ματ Πὶς ον ]αάσεπιοπί, Ἠὶς ονανγ αοῖ απά 
ΝςΗ νν]] ο αἴπιος Το 5Ίπουν ΠΙπιςαΙ ἴπο εογῖ οΓ ΡΟΥΡΟΠ 
ἴλπαῖ ἴο ογονᾷ εχροοῖ. Απά πιαπὶ{ος]γ ο νν]] 
Ρτεδεπ{]γ Ῥο νοατγ κο, ποῖ ἴμαί Ενςῖ Ἀογρο, νΏῖο]ι ννας 
εχεσοαίεά νΗ οἰποογίγ απά ἵπ ΠαππποἩγ ντ οπο 
ΠαΠ΄5 οοποορίίοη οἱ Πὶς ατῖ, Ῥαΐς Ι]κε ἰΠαῖ απιαζίης 
Ρτοάιοῖ οἳ πι] Πρ]ο νγοτκπιαπςΒρ., πο Ρ]εαδίτπς ονεῃ 
ἴο ἴποδε ππεη {πεπηδεί]νες, 1ΐς ογεαίοτς, Πανίπο Ῥεεῃ 
ραῖ ἴοσεῖ]ον Ὦγ ἴπε οοποορίίοη απ γγογκππαπςΗ!ρ οἳ 
α1] τμε γνογ]ς ! 

0 αςῦ 5ο ἴπε πιγίῃ 5αγς οἳ Ῥαπάοτα, ἴπαϊ 5Ώο ννας 
Γαςμϊοπαά, ποῖ ὮΥ α ἴπσ]ε οΟΠ6 αΠΠΟΠΟ ἴμε σος. Ρα 
Ἰοϊπί]γ Ὦγ ποια αἲ]. οπε οοπίρα πο οπα οἳβί απά 
αἀάϊπσ 1 {ο ἴ]ε γνῃο]ε, αποϊῃεν αποϊῃαν, ἴε Γογπα 
Όνας {αςΠίοπεᾶ Ῥτονϊίπο ἴο Ῥε ὮΥγ πο ππθαης νο ΟΥ 
ἀεδίπεά {ον α σοοᾷ επ εἶπεν, αἱ, ας Τὲ ἔατπεςᾶ οαῖ, 
α Ποίεγορεποοιι5 απ οοπιρ]σαῖεᾶ Ρ]ασιιο ἴο ἴλοςε νο 
σοῖ Ἰον.ὶ ΕΒιαἱ νο α ται Πζαἆο οἳ σος, γα, α ἀεππο- 
εταῖίο ταββ]ε, ]οἶπί]γ ογοαίίπσ απ Ιαρουτίπς αἲ είν 
ἴαδκ. Ῥτοναά ππαβ]ο Ὦγ αἰ] πεί Ίαβοις το ἵατη οι 
ΔΠ οχοε]]οεπί απ {αα]ί]εςς ννοτ], ν]αῖ ννοι]ἀ οπε 5αγ 
οἱ ἴαῦ ννμΙο ἰς {αςμίοπεᾶ απά ογεαῖοεὰ Ὦ)ν Πάπα 
ορίπίοη. Ῥο 1 α νΝαΥ οἱ Πίο οἵ α παν ΕνίάεπΙ]γ. 
ἴπεῃ. 1 οπε ἶ5 Ργ παϊατε τεα]]γ ργαάοπῖ, Ώε πνοι]ά ραν 
πο Ἠθες αἱ α]] {ο ἴ]μο ἰα]]ς οἱ ἴμο πιᾶςξος, που πυοιι]ά 
πε οοιτί ἴΠοαῖγ ργαϊςα ΡΥ αΠΥ απά ον6τγ ΠἹθαἨς., απἀ 
εοηδοαιεπῖΙγ Ίο νΠ] πενεν τοραγά ἴΠπὶς Ῥταϊσε ας 

1 Τμο {απιοις 5ἴουψ οἳ Ῥαπάοστα οοσατς Εηδὶ ἵπ Περίος, 
Ίπεοσοπή ὅτ0-609 απ Ἠογκε απα Ώαης 61-59. ΌΘπε ρτονεᾶ 
α Ῥ]ασπε τοι οἳ αἱ ἴο Βρίπείμεις απ ἴπεπ, ἔπγοιρα Πίπα, 
1ο πιαπ]κ]πᾶ Ἱῃ σεπετα]. 

ὃ οὐδὲ] οὐδὲν (145ᾳα. 
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αῃ ο ος Ν / δι Γκ π 
τοῦτό) ποτε ἠἡγήσεται. μὴ νοµίζων δὲ ἀγαθὸν 
βασκαίνειν ἐπ᾽ αὐτῷ τοῖς ἔχουσιν ἀδύνατος." 

/ -- - - 

26 (Οὔκουν τοιοῦτος ἡμῖν ὁ γενναῖος καὶ σώφρων 
Δ 

καὶ κεκολασµένος ἀνήρ, πλούτους τε καὶ ἐπαίνους 
Δ / 3 / Δ νλ Δ καὶ στεφάνους ᾿Ολυμπικούς τε καὶ Πυθικοὺς καὶ 
/ 

γράµµατα ἐν στήλαις καὶ μαρτυρίας ἐγγράφους 
δήµων καὶ βασιλέων διώκων, ὅπως ἂν ᾖ περί- 

λ / » νς .) / Δ 5/ 

βλεπτος καὶ φανερός, ἀλλ᾽ εὐσταλής τε καὶ ἄτυφος 
Θ Αα. - / λ 

ὡς οἷόν τε χωρῶν διὰ τοῦ βίου, ταπεινὸς καὶ 
ολ -- Δ αν -- 

κεκολασµένος αὐτὸς ὑφ᾽ αὑτοῦ" καὶ τῆς αὑτοῦ' 
διανοίας, οὐθενὸς ἔζωθεν κόσμου προσδεόµενος 

2 Δ 2 / 2 λ / Ν - οὐδὲ ἐπιθέτου τιμῆς οὐδὲ φαλάρων καὶ πτερῶν, 
ϱ ς ον ών Δ Δ / ὥσπερ οἱ κακοὶ μισθοφόροι πτερὰ καὶ λόφους 
ο) / νἡ / 2 Δ α 2 / Ν 

ἀναλαβόντες καὶ [ οργόνας ἐπὶ τῶν ἀσπίδων καὶ 
- - / / ια) 

τοῖς δορατίοις ψοφοῦντες ἔπειτα φεύγουσιν, εἰ 
μικρὸς καταλάβοι κίνδυνος. 

- α. . / 3 

ϱ7 Οἴους πολλοὺς ἰδεῖν ἔστι τῶν οἰομένων εἶναι 
Ν Ν Δ 

µακαρίων, ξεναγούς τινας καὶ δημαγωγοὺς καὶ σο- 
Δ - - Δ 

φιστάς, ἐν θεάτροις καὶ παρὰ τοῖς μαθηταῖς καὶ 
/ / 

κατὰ σκηνὰς ἐντὸς στρατοπέδου μµεγαλαυχουµέ- 
/ 5 ν / 

νους, ὅταν τύχωσιν ὑποπιόντες τῆς µεσηµβρίας, 

Τρώων ἀνθ᾽ ἑκατόν τε διηκοσίων τε ἕκαστος 

στήσεσθαι; 

Ν Ν . Ν / ο Ν ϱ θ / / 
τους δὲ αυτους τουτους ενος αν ρωπου κατατρε- 

1 τοῦτό] τοῦτόν ΒΠΙΡΟΤΙΙ5. 
3. ἀδύνατος ΕΠΙΡΕΤΙΗ5: ἀδύνατον. 
ὃ ὑφ᾽ αὐτοῦ Ππάοτε: ὑπ αὐτοῦ. 

4 αὑτοῦ ΏΙπάοτΕ: αὐτοῦ. 
δ ὑποπιόντες ΕΠΙΡΕΓΊΙΙ5: ὑποπίνοντες. 
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ΘΗΕΝΕΝΤΥ-ΡΘΕΝΥΕΝΤΗ/ΡΒΙάΗΤΗ ΡΙΡΟΟΟΕΒΘΕ, 

ἱπιροτίαηί ος να]ααβ]α οΥ. ἰΓ Ε ππαγ 5αγ 5ο, σουᾶ. ῬΡαϊ 

ποῖ τεσαχγάίπς 1 αξ α ᾳοοᾷ. Ἡε ν]] Ῥο Ἱποαραρ]α οἱ 

νιενίησ να πιαᾗςο οἩἳ μαι αοοοαπῖ ἴποςο πο 
Ἠανο Τζ. 

Αεσογαϊπσ]γ. 5ο Πἰσ]-παϊπάθά, 6απς6, απά οἨαςίεποά 
ἃ ΠΊαΠ αξ ἰμ6 οης Υ6 Ἠανε ἵῃ πιῖπς ἰς ποῖ ἴμο 5οτί ἴλαῖ 
εἴαςες αξίετ τίομες απἆ ργαῖδε απ ΟΙνπιρίο ος Ργ {μία 
οτούΏς. που αξἴεν Ιείίεγς οαγνεά οἳ ἰαρ]οίς οἱ 5εἴοπα 
απά οτίεη ἴεςΗπιοπία]ς οἳ οοπιπχαπή ες απά Κίπσς, 
νηἴᾗ α νίενν ἵο Ρεΐηπς απίνεγδα]]νγ αἀπιίγεὰ απἆ οοἩ- 
ερίοαοις; Ιπδίεαςά. Ώο ]οπππεγς {Πτοιρῃ [ο νο 
οδεπία οι απά Έγοο ΕΤΟΠΙ αγοΡαΠΟ6. 50 {αχ ας Ρος- 
εἴρ]ε, ΠαπΙρ]ε απά «Παδίεπεά Ὦν ἨπιςεΙ απά Ὦγ Πῖς 
οὗ οοηςοίεηςθ. Πανίπς πο πεεᾷ οἳ απγ εχίταπεοις 
αἀοτηπηεηί ος αἀνεπῆοις Ποποιχ, που οἳ ἱταρρίπος 
απᾶ Ῥίαπηος, κε γοισ «οναταἰν Πϊτεβπο ςοἰάῑενς, 
ΝΠο αβεοῖ Ῥ]αππες απἀ ετεςίς απἀ (οτσοηπς οἩ ἴλεῖγ 
«]ήσ]άς, Ὢο ταϊί]ε ἰλεῖν ΠΕί]ο Ίαποες απά ἴπαη ἴα]κα 
το επεῖτ πεεῖς 15 5οπιε ἰτιβίησ ἆαπσεγ ονετίαΚκοες ἴλεπι. 

Ῥοετεοπς οΕ τὶς ἀεςορᾶοη ατα ἴο Ῥε 5οεπ ἵπ Ίαγσα 
ΠΙΠΩΡΕΥΕ αΠΙΟΠΡ πε νοι]ά-ρο στεαῖ-- οοπάοίεγὶ ος 
α εοτῖ, Ῥοραίατ Ιθαάετς. απά 5ορΗϊςίς, ἵπ ἰμαεαίτες οἳ 
Ῥεΐίοτε ἰΠεῖγ ραρῖ]ς οἵ απποπς ἴλμο οηῖς {ηδίάε α οαπΙρ, 
αἰτετίπς ]οιά Ῥοαςδίς οη οοσαδίοης παν ἴπεγ «Ἀαπος 
το Ῥο ΠΡΣΥ αἲ παῖ-άαγ.1 

Τμαϊ οας]ι ν]] Ῥε α πηαϊοΒ {οΥ οπΠ6, Υες, ἴνγο 
Τα1] οοπιραπίος οἱ Τγο]αἨ ππθη 3: 

γεῖ ἴλεςο 5απῃθ ΡεΓ5οης, Πα 5ἴηπσ]ε ΠΠΙΠ Ρεΐπσ τας 

1 Τι να ποῖ ἰποιςμί τεδρεείαρ]ε ἴο Ῥερίπ ἀτιη]κϊης 5ο 
εατ]γ ἴπ {πο ἀἆαγ. 

5 Πμαᾶ 8. 999-994. ΑΡάΠΙΕΠΙΠΟΠ πρρταϊᾶς Ἠῖ5 ἔοτοςς {οτ 
οον/ατᾶἶσε ἵπ ἴπε ἴαος οἳ Ἠεοίογ. ΆΊοτε ο8 ἴπε ῥᾶδδασε 
πηϊσηῖ σγε]] πανε Ῥεεπ αποἰεᾷ. {ο 15 ἆθα]ς ν] Ῥοαρίϊπς αβίοτ 
Ἱππποάεταῖε εαἴίπρ απ ἀτίπκίηρ. 
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ώῷ / 

χοντος καὶ διώκοντος προτροπάδην Φεύγοντας, 
. / 51 26/ 
ξύμπαντας οὐ φαινοµένους ἐκείνου γ΄’ ἀξίους. 

Ἂ - 

286 )Αλλὰ μὴν οὐδ' ἂν' ἡδονάς τινας, σίτων ἢ ποτῶν 
Ἂ ε] / Ἂ λ / Ἂ Δ 4 

ἢ ἀφροδισίων, ἢ γυναικὸς κάλλος ἢ παιδὸς ὥραν 
/ -- 

τεθαυμακὼς καὶ τούτων ἐπιθυμῶν καὶ μεγάλα 
Ν / α. 

ἡγούμενος, εὐδαιμονίζοι τοὺς τυγχάνοντας αὐτῶν, 
/ Δ / 

σατράπας καὶ δυνάστας καὶ νὴ Δία βαναύσους 
2 / 

τινὰς καὶ οἰκότριβας πεπλουτηκότας, τοὺς μὲν 
- / Δ - - 

ἀπὸ τῆς τέχνης, τοὺς δὲ τὰ τῶν δεσποτῶν ὕφαιρου- 
2 / α 

µένους: αὑτὸν δὲ οἰκτείροι τῆς ἀπορίας τε καὶ 
/ - -- ΔΝ - - 

ἐρημίας τούτων τῶν ἀγαθῶνὶ καὶ ἡγοῖτο οὐ τῶν 
- Δ Αα. 2 / οσα 

εὐτυχῶν' διὰ δὲ τοῦτο ἐκείνοις' φθονοῖ καὶ ἐπι- 
Γ / / / λ ” 9 Ὁλ 9 / 
βουλεύοι πάντα τρόπον καὶ εὔχοιτ᾽ ἂν ἀπολέσθαι 
αὐτούς. 

/ - 

20. ὪΗἩ καὶ συγχωρήσωµεν τὸν γενναῖον ἄνδρα καὶ 
µεγαλόφρονα τὸ τῶν κυνῶν τε καὶ ἵππων καὶ 
3ῇ / / / αἱ 2 / 
ἄλλων θηρίων πεπονθέναι πάθος, ἃ οὐ δύναται 

ς / 3” / Δ ε) 

κατέχειν ἑτέρων ἐμπιμπλαμένων τε καὶ ὀχευόντων, 
/ ον 3 ον 

ἀλλὰ χαλεπαίνει καὶ ἀγανακτεῖ καὶ ὀργίζεται τοῖς 
ή .] α 

ἀπολαύουσι καὶ ἔτοιμα ἐπιπηδᾶν καὶ δάκνειν καὶ 
/ / - 

κυρίττειν καὶ πάντα τρόπον ἀλλήλοις πολεμεῖν 
ἐστι περὶ τῶν ἡδονῶν' κἀκεῖνον οὕτως ἔχειν φῶ- 

- / 5” / - 

µεν, ὡς ὁμολογοῦντα τούτων εἶναί τι σπουδαῖον 
Δ λ ον ὃ / λ ς / λ β [η ”/ 

καὶ τὸν Σαρδανάπαλον ἡγούμενον ζηλωτόν, ὃς ἔφη 
/ / 

διατελέσαι τὸν βίον εὐωχούμενός τε καὶ ὑβρίζων 
ΔΝ Αα Ν - 

μετὰ εὐνούχων καὶ γυναικῶν, καὶ διὰ τοῦτο ζηλο- 

1 ἐκείνου γ Ῥο5!, ἐκείνου (581βοΠ : ἐκείνους. 
5 ἂν αἀάεὰ ὮΥν Ρο5ῦ. 

ὃ ἀγαθῶν (1εε]: ἀνθρώπων. 
ἐκείνοις (αδαιιβοπ: ἐκεῖνος. 

ὅ ἐστι Ἠεϊδκε: ἔτι. 6 κἀκεῖνον (΄8βαιιβοη : κἀκεῖνο. 
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ΘΕΥΕΝΤΥ-ΘΗΝΥΕΝΤΗ/ΡΗΙάΗΤΗ ΡΙΞΟΟΙΓ ΒΡΕ, 

αἲ ἴλλοια απ ο" ενς ἴο σἶνε οἨαςε, νη]] ο 5εεπ ἴο Ώεε 
η αἴζεχ τοιῖ, ἴπο Ρας] οἱ ἴποεπι ποῖ Πον ήτο ἔΠοτηςε]νες 
ἃ πιαῖοἩ {ου ἴ]λαί Ίοπο πια. 

Ναγ ποτε; ας {ον οετίαϊπ Ῥίοαδιτες οϐ {οοᾷ ος 
ἁτίπ]κ ον Γονπϊσαίοη, οἳ αξ Του α Ψοπιαμ΄ς Ῥεαιίγ ΟΥ 
ἴπε Ῥ]ουπα οἳ α Ῥογ. Ἠε πνοι]ά ποῖ, τουσ Πανίπς 
Ῥεεοπαε Ἱπαϊπαϊες ντ] ἴπεςο τΠίπος απιά Πας πο αξίον 
Έπεπα απ οοιπίπο ἔπεπα Ἱππρογίαπί, ἀεεπι Εοτίππαῖε 

ἴλοςε πο σεῖ ἴπεπι-- «αἴγαρς απἀ Ῥτίποςς απ, {ου- 
«οοἵἩ, νι]σατίαπς απά Παπ]ίος νο Ἠανο Ῥεσσπιο 
ΥΙΕΑΠΗΥ. ἴ]ιε {οτππεΥ ὮΥγ ἴ]λο ρτασ[ῖοο οΓ {Ποῖν οταΓῖ, πα 

Ἰαϊῖζεν ν β]εβίπο ἴΠείν ππαςίενς ρτορετῖίγ-- που νγοι]ά 
Ἡε Ρίῖγ Ἠϊπαςε]ι{ {ον Πῖς Ῥονετίγ απἀ {ον Ἠὶς Ἰαο]ς ος 
Έπεσε σοοᾷ ἴπίποσς απ Ίου προπ ΠΗήπιςε]{ ας ποῖ οπε 
οἱ ἴμο Γοτίαπαῖϊο οἶαςς: που π'οι]ά ε οἩ ἐλμῖς αοοοαπῖ 
επνγ ἴΠο ρεγεοής νοπη Γ Ἰανο παππες, Ρ]οῖ ασαἰηςί 

ἴπετη ἴπ ϱνΕΥΥ ν/αΥ, απά Ῥγαγ {ου Πεῖγ ταῖη. 
Ον 5Πα]] νε σο 5ο {αχ ας ἴο αοκπον]εάσε ἴΠαί ος 

ποΡΙε, οἱ πιασπαπίπιοας ΠπαΠ ἶ5 1π πο Ῥοΐτεν οαδε 
ἴλαπ ἆοσς απά Ἠουδες απἀ ἴπε οἴπεν Ῥθαδίς, νῖο 
οαπποῦ οοπίαϊν ἴΠεπηξε]νες πῃοῃτ ἴμο οἴπογ Ῥθδαςίς 
ατα 5ἴα/ῆπο ἰλεῖν Ρε]]1αες ο οοραἱαίπο, Ραΐἱ αγε τεςεπῖ- 
{α] απἀ Ιπαϊσπαπί απά οηγασεᾷ ασαἰηςί ἴ]οςο νν]ο] 
αγε επ]ογίπο [Ποεπησε]νος, απά ατα τοαάγ ἴο ρουποε 
προηπ απά Ρίο απά Ρας απά ἴο νασε αἰ] ΠΙάαΠΠεΥ 

οἱ γναχίαχε ασαἰηςί εαςὮ οἴμεν {ου ἴο επ]ογππεπί οί 
Έλοςο Ῥίεαξατες; «Πα]] νε 5αγ ἴλαί Πε ἴοο ἶς ἵπ ἔΠαῖ 
εοπάἰΠοη, ας ἴΠποιςδα αἁπι πο ἴλαί αηγ οϐ ἴμεςα 
Ρἰδαςατος ἶς οἳ τεα] Ἱππροτίαπσςε, απά ἴπαῖ Πε τοσατάς 
Φαγάαπαρα]ας ας οπε Το Ῥε εηνἰεᾷ, νο ἀεο]αγεά ἴ]λαῖ 
πε «ρεπῖ Πἰς Π{ε ἵπ Γεαςίπς απ ἴπ Ρ]αγίηο ἔ]ο ν/απῖοτ 
ΝΤ εππαςῃς απά ΨΟπΠΙεΠ,Σ απά 5Ία]] νο 5αγ ἴ]αί οἩ 

1 Φἰταρο (14. ὅ. 9) τεροτῖς ἴπαῖ 5ιοἩ α δἰαεπιοπί να 
Ἰηδοτίρεᾶ οἨ α {ππεταὶ πιοπιπιεηί οἳ Φατάαπαρα]ις, 
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τυπεῖν αὐτὸν τὴν τῶν τράγων τε καὶ ὄνων 
εὐδαιμονίαν; 

Ν{} Ν δὲ ] Δ Δ - Ν [ων ἡ γὰρ οὐδὲ εὐσεβὲς τὰ τοιαῦτα περὶ τοῦ 
µετρίου καὶ πεπαιδευµένου διανοηθῆναί ποτε 
ἀνδρός. 

ῴ [ο ο) / Δ / / Δ / 

Δ. Οὐκοῦν εἰ µήτε διὰ δόξαν µήτε διὰ χρήματα 
/ εν) ς λ / Ἂ / Ἂ / 

µήτε δι ἡδονὰς βρώσεων ἢ πόσεων ἢ µίξεων 
ες 4 Ἀ ” / σα Ὁ / αὑτὸν ἢ ἄλλον οἴεται µακάριον μηδὲ ὅλως εἶναί 

τι τῶν τοιούτων περιµάχητον ἢ τίµιον, οὐκ ἂν 
/ λ ϱ) - Σς.2 Ἂ / ε) Δ 

διαφέροιτο περὶ αὐτῶν οὐδ᾽ ἂν φθονήσειεν οὐδενὶ 
αν. ὴ) .. - - 

ἐκείνων, οὐ μᾶλλον' ἢ τῆς ψάµµου τῆς ἐπὶ τοῖς 
αἰγιαλοῖς ἢ τῶν κυμάτων τοῦ ψόφου τε καὶ ἤχου 

τοῖς πρὸς τῇ θαλάττη οἰκοῦσιν' οὐδ᾽ εἴ τῳ χρυσίον 
αὐτόματον ἐκ τοῦ οὐρανοῦ τὸν κόλπον ἐμπλήσειεν, 
ὥσπερ τῇ Δανάῃ δή ποτε λέγουσιν ἐν οἰκήματι 

- ν / / 2 ᾷ, ”/ 

χαλκῷ Φφυλαττοµένη Χχρυσίον ἐξαίφνης ἄνωθεν 
εἰσρυῆναι διὰ τὸ κάλλος αὐτῆς, οὐδὲ εἰ χειµάρρους 
αὐτῷ ποθεν ἐπέλθοι χρυσὸν πολὺν καὶ ἄθρουν 

τη Ὀ ον / 5 / 
καταφέρων, ὥσπερ ἰλύν' καθάπερ, οἶμαί, φασι 

λ 

Ἐροίσῳ πρότερον τὸν Πακτωλὸν διὰ µέσων 
/ 

ἀφικνούμενον Σάρδεων ἔτοιμα χρήματα κοµίζειν, 
/ / Ν Χ Ἆ / / 

πλείω φόρον τε καὶ δασμὸν ἢ ξύμπασα Φρυγία 
καὶ Λυδία καὶ᾿ Μαίονές τε καὶ Μυσοὶ καὶ ξύμπαντες 

. α ιά 

οἱ νεµόμενοι τὴν ἐντὸς "Αλυος. 
α) / Ν / λ κ / Δ δ Δ 

Οὐδέ γε τὸν λαβόντα παρὰ Ἡροίσου τὴν δωρεὰν 
ἐκείνηνὶ ᾿Αλκμέωνα ἐζήλωσεν οὔτε Σόλων οὖτε 

- ο] -- Ὡὶ 4 

ἄλλος οὐδεὶς τῶν τότε σοφῶν ἀνδρῶν, ᾧ φασι τὸν 
Δ 3 ” Ν Δ 5 / / 

Λυδὸν ἐπιτρέψαι τοὺς θησαυροὺς ἀνοίξαντα φέρειν 

1 οὐ μᾶλλον αἀάεᾶ Ὦγ Πεϊσκε. 
3 καὶ αἀάεὰ Ὦ}γ Επιροτῖς. ὃ ἐκείνην (0ΤΟ8ΡΥ : ἐκεῖνον. 
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Ες αοεοιπῖ Ἠς εηνίες ἴμο Παρρίπεςς ο σοαῖς απά 
α.ςες 

Ιπι. ΜΥ, Τὸ νου] Ῥρετλαρς Ῥε ονεπ ἱπιρίοις «νετ 
ἴο επἰογίαϊη 5ο ἐποισηῖς οοποργπίης τε Τεπιρεταῖε 
ΠΠΑΠ οἱ οι] ΗναἴΙοη. 

Ὠιο. ὙΝε]] Ίἶπεπ, 1 πεϊίμαεγ {απ ΠΟΥ ψεα]Ἡ που 
Ρίδαςατες οἳ εαίῖπο οἵ ἀνίπ]κίπο οἱ εορα]αίοι Ἱεαά 
Πίπι Το τεραγᾶ Πἰπαδε]Ε οΥ αΠΥ οπε εἶςσε ας Εοτίαπαῖα 
ος {ο 5Ἴρρος5ε ἰλαῖ αΠγ 51ος πίπο αἲ αἰἱ ἶ5 ποτ 
ΠσμΏπρ ονεχ οἵ να]παβ]ε, Πα ννοι]ά ποῖ νταηρ]ο ΟΥΕΥ 

ἴπεπι οΥ Ῥεστιάσο αΠγ οπο ἴποςο Ἠήπρς αΠΥ πηπογα 
ἴλαπ Ἡε πγοα]άἀ Ῥερτιαάσε ἴποςο νηο ἀνγει] ποαν ἴμε 
56α αἶἴϊμει ἴῃα 5απᾶ αροπ [λα Ῥεασ]ες οΥ ἴπε τοας απ 
γαγεγρεταϊῖοη οἱ ἴῃμο γνανεδ: ΠΧΥ. ποῖ ενεΏ 1 σο]ἀ 

οἱ 15 ον αοοοτά Ὕνετε ἴο Γα]] {ποπ πε 5γ απ 411 
ἴπε {ο]ά οἳ Πῖς σατγπιεΠῖ, ]αδί α5 ἴπεγ δαγ ἴλμαί οπος 
απροη α πα, ΨΠεΠ Γαπαδ νγας Ρεΐπρ «Ἰοδείγ σαατάεά 
ἵπ α Ῥτοῦζε «Ἠαππρεν, σο]ά 5αάάεπἰν ταΐπεά ἀονῃ 
αροη Πεν Ίγοπι αθονο. ἁτανπ Ὦγ Πεγ Ῥεαιῖγ 1: παγ. 
ποῦ ενεπ ἵξ α ἰοιγοπῖ Ψεγε ἴο οΟΠΠς {ΤΟΠ ΦΟΠΙΘΨΗΕΤΕ, 
«ινεερῖπσ ἀονη ἴο Ἠϊπι α ΒΠοοᾷ οἳ σο]ά ἵπ α πλαςς 
κο πιις. ας, Ι Ῥε]ενα. 1 ἶς δαϊά ἴλαί ἴο (τοεδιας ἵῃ 
ἀαγς οἱ οἱά ἴπε Ῥαοίΐο]ας, τπακίης ἐς ναν ἵΠτοισῃ 
Όλα παἰᾶςί οἳ βαταῖς, ΡτοισΏί τεαᾶγ νγοα]{, α Ίαγσου 
τΘενεπε απά Πηραῖε ἴλαῃ αἲ] Ῥητγοία απ Τ,γαΐα, γες, 
αηά ἴμε Μαεοπίαης απά Μγρίαης απά αἲ] νο οεσΡΥ 
ἴμο ]απά ἰλίς εἷάε ἴμε ΗΠα]γς Ἠΐνεν, Ῥνοαρ]ί Ε1πῃ.3 

Ναγ. ποῖ εγεπ ἴπο πιαπ ἨΠο τεσαϊῖνεᾶ {τοπι (πχοεδας 
Ὠναῖ {απιοας ο αῑᾷ οἴἴπεν Ῥο]οἨ οΥ ἄΠΥ οἵπεγ οΕ ἴ]ε 
πήςε πιεη οἱ ἴΠπαῖ ἆαγ ΕεΠΝΥ. ΑΙοππαεοΏ, Ὑῆοπι ἴΠεγ 
αγ ἴ]μο Τγάϊίαπ αἱ]ονεά ἴο ορεπ Πὶ5 ἰτοαςατίες απά 

1 εις νΙειεᾶ Ώαπαξ αδ α 5ΠΟΥΨΕΙΓ οἱ σο]ὰ απᾶ Ῥεροῖ 
Ῥογβει5. 
508 Ογ. 9β. 99 απἀ ἨΗετοάοίας δ. 101. 
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ΡΙΟ ΟΗΒΥΞΟΣΤΟΜ 

αὐτὸν ὁπόσον βούλεται τοῦ χρυσοῦ. καὶ τοῦτον! 
εἰσελθόντα πάνυ ἀνδρείως ἐμφορήσασθαι τῆς βασι- 
λικῆς δωρεᾶς, χιτῶνά τε ποδήρη καταζωσάµενον 
καὶ τὸν κόλπον ἐμπλήσαντα γυναικεῖον καὶ βαθὺν 
καὶ τὰ ὑποδήματα ἐξεπίτῆηδες μεγάλα καὶ κοῖλα 
ὑποδησάμενον, τέλος δὲ τὴν κόµην διαπάσαντα 
καὶ τὰ γένεια τῷ ψήγµατι καὶ τὸ στόµα ἐμπλή- 
σαντα καὶ τὰς γνάθους ἑκατέρας μόλις ἔξζω βαδί- 
ζειν, ὥσπερ αὐλοῦντα τὴν τῆς Ἀεμέλης ὠδῖνα, 
γέλωτα καὶ θέαν Ἀροίσῳ παρέχοντα καὶ Λυδοῖς. 
καὶ ἦν τότε ᾿Αλκμέων οὐδεμιᾶς ἄξιος δραχμῆς, 

« Φα. ς / ὡς εἶχεν ἱστάμενος. 
Οὔτε οὖν ἐπὶ τούτοις, ὡς ἔφην, ζηλοτυπήσειεν 

ἄν, οὔτε εἴ τινα βλέποι θαυμαζόμενόν τε καὶ 
ὑμνούμενον ὑπὸ ἀνθρώπων µυρίων ἢ δισµυρίων, 
εἰ δὲ βούλει,’ κροτούµενον καὶ ταινιούµενον, κορω- 
νιῶντα καὶ γαυριῶντα, καθάπερ ἵππον ἐπὶ νίκη, 
παραπεμπόµενον ὑπὸ πλειόνων ἢ ὁπόσοι προ- 
πέµπουσι τοὺς νυµφίους' αὐτὸς δὲ ἀδοξότερος μὲν 
εἴη τῶν πτωχῶν, ἐρημότερος δὲ τῶν ἐν ταῖς ὁδοῖς 
ἐρριμμένων, μηδενὸς δὲ ἀξιούμενος παρὰ μηδενὶ 
λόγου, καθάπερ Μεγαρέας ποτέ φασι, διὰ τὸ μὴ 
δύνασθαι θεραπεύειν μηδὲ πρὸς χάριν ὁμιλεῖν, ἅτε 
αὐστηρὸς ὢν τὴν φύσιν καὶ ἀληθείας φίλος, οὐδὲν 

1 τοῦτον (ΤΟΦΡΥ : τὸν. } βούλει Ρβιαρβ]ς : βούλεται. 

1 ΑΙοΠΙιαεοΠ 6ανγε Ἠῖ5 παπῃε ἴο ἴπε ατὶδ[οσταῖο Ἠοιδε ἴο 
πγπίο Ῥετίο]ες Ῥε]οπρεά. ΤΠϊς Παπιοτοις ἴα]ε ΟΕ ἴπε οπἱρῖη 
οϐ Πῖς ρτεαῖ νγοα]ί] ἶ5 ἴο]ά να ενἰἀεπῖ τε]]δῃ Ὦγ Ηετοᾶοῖις 
(6. 195). νηοπι Ὠϊο {ο]ον;ς οἸοδε]γ. Οτοερις νας τεραγΊΠπρ 
Α]σπιαθοῃ {οΥ Πῖς ἸΙπάπεςς ἴο Τ γάϊαπ εΠΥΟΥ5 γΠο σοοηδι]{εὰ 
Ώιο οτασ]ε αἲ ΠΏεἱρβ!. 
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αγ οϐ οἩ Πὶδ ΟΥΠ Ρ6ΙΦΟΠ α5 ΠΊΠΟΗ οἱ ἴμο σο]ά ας 
πο νήςπεά." Απά γεῖ, 5ο ἴπε 5ἴουγ τάπς, πε επίοτεἆ 
ἵπ απά 5εῖ ἴο γνοτ]ς τ]σηί πιαη{α]]ν ἴο ]οαά. Πἰπαδε]Ε 
ΝΠΗ ἴΠε Κἰπος Ῥουπίγ, σἰτάίπο αβοιί Πίπη α Ίοπς, 
ἴταῖΙπσ ἑαπίο απ Π]]πο Τὲς γνοπιαπίςῃ, ἆεερ Γο]ά απά 

ἴπε Ἠμσε, οαρασίοας Ῥουῖς νο Ίο λαά ραῖ οἩ {ΟΥ 
ἴλαῦ εχργεςς ῬΡΙχροςε απᾶά Βπα]Ιγ, αἴίεν ορτϊηκ]ἶπς 
ἴπο σο]ά αιιςὲ η Ἠὶς Παϊν απ Ῥεατά απ 5 ῆπο νι 
1 Πὶς εμοε]κς απά πιο, ΙΙ ἀΠοιγ ο οαπιε 
πνα]κῖπσ οί, ἴπο νεγ Ίπιασε οϐ α Ρρίρεχ ρἱρίης ἴλμε 
Ρἱτίλ-ραπος οἱ βεπια]θ.” ἴπεγεβργ ρτεςοπ{ἶς α Παάἱσγοιις 
ερεοίασ]ε {ον Οπτοεσας απἀ Πὶς 1Τ,γάίαης. ἈΙοτεονεγ, 
αἲ ἴμαί πιοπιεπῖ ΑΙοπιαεοπ Ὕγας ποῖ γνοτίλ α 5ἶπσ]ε 
ἀτασμππα, 5ἰαπάίΐπσ ἴΠετο ἵπ ἴ]λαῖ οοπάΙίοη. 

3ο, α5 Τ ἵνας σαγίπσ, Ο1Υ ππαη ο ρταάεπος Ὑνοι]ά 
ποῖ Ῥε πιονεᾷ ἴο ΕΠΝΥ, εἴϊμει ὮΥ ἴπεςε ἰμίπσς οἵ 1 

ηα Ίνετο ἴο 56ε α ΠπάΠ αἀπη]τοᾶ απά εχίο]]αεά Ὦγ ἴεπ 
ος Ὀννοπίγ {λοιςαπᾶά Ἠπππαπ Ῥείΐηος, οΥ, Γ γοι Ῥ]εαςα, 
αρρἰαιᾶεᾶᾷ απά Ῥοεάοσκεά νηΗ τίῖρρβοής, ατολίπς Ἠὶς 
ηοδε]ς απά Ρταποίποσ Ἰ]κο α Ἠουςο οχι] ήτο ἵπ α νΙοἴοτγ, 
εξοοτίεᾷ Ὦ}γ ποτ Ῥθεορίε ἴμαπ ἴμπο οτονάς Πίο] 
εδεοτί α Ρτϊάς απά ϱἹουπα; ΟΠ ἴπε οοπίταχγ. ηε παϊσηί 
Ἠϊπιςε]{ Ῥο πποτο Ἱπρ]οτίοις ἴΠαπ ἴλπο Ῥορσαχς, ποτα 
ἀεςεαῖαο ἴμαπ ἴμα ντείομες ὪΥο Ἰο ρτοδίταϊο ἵπ ἴμο 
εἰτοεῖς. Ἠα]ά νγογίΠγ οἱ πο οοπρϊιἀεταίίοι αἲ αἱ Ὦγ 

ΑΠΥΡΟάΥ- -αδῖ ας ἴΠεγ 5αγ ν/ας ἵτιαο οΕ Πε Μοαρατίαης 
οποες οἩ α πε ὃ---Ῥεσαιςο οἳ Πῖς Ἱπαβίμίγ ἴο οοιτί 
{ανοιχ ΟΥ Το Ρε αργεθαβ]ο ἵπ «οπνετςο. Ρείΐπσ απ5ίετο 
Ὦγ παϊατε απά α Ε]επα οἳ ἱπαίῃ. ππαίπσ πο 5εοτοῖ 

Σ Ἔπε 5ἴοτγ οἱ 3εππε]θ, ἴπο ΤΠπεραπ Ῥτίποεςς Ίππο ἀῑεᾷ ἴπ 
σ]νῖησ Εϊτί ἴο ἴπε σοὰᾷ Ποηγςα5, οσσγγεᾷ οξζεη ἵπ (Οτοεε]ς 
ἰαρεάγ, Ὀαϊ Ὠ]ος Ῥῖρες πιαγ νγε]] Ἠανε Ῥετεογπιεά Ίπ α 
Φεππε]ὸ ραπίοπηίπῃθ. 

ὃ Αἰπεπίαηπς 5ροκο ο ἴπε Ῥοοτγίδμποςς ο{ Μερατίαπς, ]α5ί 
45 ἴπεγ ἀῑὰ οἳ Βοεο[ίαηπς. 
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ῬΙο ΟΗΠΒΥΣΟΞΤΟΜ 

ἀποκρυπτόμενος' οὐδὲ οὕτως πείσεται τὸ τῶν 

κεραµέων τε καὶ τεκτόνων καὶ ἀοιδῶν οὐδὲ 
/ / » ” Ἂκ ι] » / . Δ καμφθήσεταί ποτε δι ἔνδειαν ἢ δι ἀτιμίαν οὐδὲ 

- Ν ς / / Ν / 3 Δ 

μεταβαλεῖ τὸν αὑτοῦ τρόπον, κόλαξ καὶ γόης ἀντὶ 
Δ -- γενναίου καὶ ἀληθοῦς φανείς. 

/ - 

Καίΐτοι τί ποτε βούλονται τῶν µακαρίων τινὲς 
’ ΔΝ 3 / 2 / 5 

θεραπεύεσθαι πρὸς ἀνθρώπων ἐλευθέρων εἶναι 
/ Δ Ν / / δι 

φασκόντων καὶ τοὺς Καλουµένους φιλοσόφους ἐπὶ 
- λα Δ 

θύραις αὐτῶν" ὁρᾶσθαι ταπεινοὺς καὶ ἀτίμους, 
ς 2 / 

καὶ νὴ Δία καθάπερ ἡ Ἰίρκη ἐβούλετο τὴν οἴκη- 
) - / ς Δ / - ί σιν αὐτῆς φυλάττεσθαι ὑπὸ λεόντων δειλῶν καὶ 

2 - 

κατεπτηχότων; οὔκουν οὐδὲ ἐκεῖνοι λέοντες ὄντες 
/ 5 

ἐφύλαττον αὐτήν, ἀλλὰ δύστηνοι ἄνθρωποι καὶ 
] / / ΔΝ λ Δ 2 / 

ἀνόητοι, διεφθαρµένοι διὰ τρυφὴν καὶ ἁἀργίαν. 
5 ν Π ” - / λ 

οὐκοῦν ὅταν ἴδῃ τις τῶν φιλοσόφων τινὰ καλου- 
Δ ] / / 

µένων περὶ τὰς αὐλὰς καὶ πρόθυρα σαίνοντα καὶ 
5 -. Αα / 

ταπεινὸν ἐκείνων, ἄξιον ἀναμνησθῆναι τῶν λεόν- 

των, κυσὶν ὁμοίων πεινῶσι καὶ δειλοῖς, ὠρυο- 
/ 2 / “ ς Δ / ὃ θ / 

µένων ὀξύτατον, ἅτε ὑπὸ Φαρμάκων διεφθαρµένων. 
5 ο ο εῃ 

᾽Αλλὰ δή ἐστιν οὐκ οἵδ' ὁποῖόν τι ἡ τοιαύτη ἐπι- 
ει) ο, τς / 

θυµία. µμµυρίοι μὲν γάρ εἰσιν οἳ ἑκόντες καὶ πάνυ 
λ / 

προθύµως θεραπεύουσι τοὺς πλουσίους καὶ δυνα- 
/ 

τοὺς καὶ μεστὰ πάντα κολάκων ἐστὶ καὶ μετ 
/ ” 

ἐμπειρίας καὶ τέχνης αὐτὸ πραττόντων. ὥστε οὐκ 
-- [ον / - Δ - .” 

ἀπορίᾳ τοῦδε τοῦ χρήματος ζητοῦσι παρὰ τῶν εὖ' 
-- 6 α) 

πεφυκότων, ἀλλ) ἔστιν ὅμοιον τοῦτο ἑτέρῳ ἐπι- 
1 οὐδὲ Αγηίιι: οὐ. 3 αὑτῶν ΠΙπὰοτε: αὐτῶν. 

ὃ καὶ νὴ Δία ΕΠΙΡΕΓΙΙ5. καὶ Πεϊδκε: καὶ μὴ. 
4 εὖ] οὐ Επιροεγίῖμ5. 
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ΘΗΥΕΝΤΥ-ΞΗΝΥΕΝΤΗ/ΗΙάΗΤΗ ΡΙΞΟΟὉΕΒΘΕ, 

οξ Πὶ5 ἐποισ]ίςς 5ΕΠ]], πο ενεῃ 5ο ΥΠ] Το Ῥεβανε ]]κα 
ἴπε Ροξίετς απἆ ]οΐπενς απά Ῥανάς." που γη] ηε εναν 
Ῥο ννατρεά τμτοισῃ νναπῖ οἳ ἀἰκΙοποιχ ΟΥ εμαπσε Πὶς 
ο οΠαγαοίςτ, Ροσοπηίτς ἃ ἴοαάγ απᾶ «μοαῖ απο ση] 
οἑ πορ]ο απά μη, 

Άπα γεῖ νΊιν οἨ δατίῃ ἆο 5οπια οΕ ἴπο Ρτοδρετοις 
Νήςῃη Το Ῥε οουτ{εᾷ Ὦγ Ῥεγεοης νο οἰαίπι Το Ῥε Ώεο 
Ώ]εῃ., απᾶ νἩν ἆο ἴμογ νηῖςῃ {Πε «ο-σα]]εᾷ ΡΗΙΙοςορῃενς 

ἴο ο 56εη αἲ ἴλποαῖν ἄοονς. Παπηρί]α απά απῃοποιγες. 

Ίαςί ας. 5ο ΠεΙρ ππε, (τοῦ γήςηεα Ἠεν ἀνγε]]]πσ ἴο Ῥε 
βιατάεά Ὦν Ἰοηπς ἴλαί νγεγο πιά απά οπἱησίηςσ 53 
Ναγ., ἵξ Ίνας ποῖ ενοπ τεα] Ποης ἴΠαί σιατάεᾷ Ἠεχ, 

Ραΐ νπείομεᾶ. {οοβςα Ἠππλαπ Ῥοΐησς, νο Ἠαᾶ Ῥοεπ 
εοτταρίεᾶ Ὦν Ἰαχατγ απά Ιά]επες ἸΠετείοτα. 
πΝπεπενετγ απγ οπο Ρε]μο]άς οπε οἱ ἴπε «ο-σα]]οά ΡΗΙ]ο- 
εορῃενς {ανηῖποσ αροιῖ ἴμε οοιτιγατάς απἆ νεςιρα]ες 
απά στονε]Ηπο. 1ὲ ἶς Πἴῆπο {ο τεσα]] ἴλοςε Ἰοπς οἳ 
(ἀτοθ΄ς, υνΠΙομ τεδεπιρ]εά Ἠαπσχγ., οοναταΙν ος. 
ΠοννΗπο τηοςί «ΠνΙΙγ. 5ἶποςο ἴλπεγ λαά Ῥεεπ ρετνετίτεᾷ 
ὮΥ 5οσσεχγ." 

Ναγ. ἴο 5ο] α ἀοσῖτε ας Γ Ἰανοα πιεπίοπεᾶ 1 Έπονν 
ποῖ νΏαῖ παπηθ Το σἶναο. Ἐον ἴΠετε ατγε ἴποιδαπάς 
πιο υ]Ηπο]γ. γες. νενγ εασετ]γ. οα]Πναῖε ἴπα τίοἩ 
απά ἱπβιεπίία]. απά αἲ] ἔπα ννοτ]ά ἰς {]] οἳ Βαἰἴίστετς. 
πιο ΡΙγ ἴπαί οα]ΐπο ντ Ρο] εχροτίεηςε απά 51]. 
ΤΠετείοτε 1ὲ ἶς ποῖ {ου Ἰαε]ς ο τΠῖς Ηπε οἳ σοοᾷς ἴ]αί 
ΠΕΠ 5εε] Το ορίαίτ 1{ (οπι Ῥεγεοης ο σουᾷ Ρτεθάϊΐπς: 
ταῖῃεν ἐΠῖς ἶς Πε αποίπεν επετρτῖσε οἱ ἴμο νενγ 

1 Ἠεγε {ον ἴ]μα Πτςί ἔἴπιο ])ίο Ἱπο]ιάες ἴπο Ῥατᾶς. π'πο ατα 
οοιρ]εά Ὦγ Ηεςιοᾶ να ἴπε Ῥοΐετς, 1οἶπετ5. απᾶά Ῥερρατς, 
ἨΤογκδ απἆ ἢανς 96. Σ 04, Οάψεεεν 10. 919-919. 

8 Απ ἸΙηδίαποε οἳ ἴμε αἱεσοτίσα] Ἱπετρτείαοπ οἱ Ηοπιετ 
Ὠλαῖ ννας στονΊηρ ἵῃπ Ῥορι]ατ!γ. 

5 Οἄψεεεν 10. 919-919. ἩἨοπιεν πιεποπς αἰἱδο Ἰπο]νοες, απᾶά 
ηο 5αγ5 ποϊηῖπρ ος ἴπε Πον]]πς. 
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ΡΙΟ ΟΗΠΒΥΡΟΡΤΟΜ 

χειρήµατι τῶν σφόδρα ἀκολάστων, οἳ γυναικῶν 
.] / ” - ” ιο ] / ” 

ἀφθόνων οὐσῶν δι ὕβριν καὶ παρανοµίαν ἐπιθυ- 
-- ” -- - - 

μοῦσιν ἐκ τῶν ἀνδρῶν γυναῖκας σφίσι γενέσθαι 
π / - »./ ϱ Μ , 

καὶ λαβόντες παῖδας ἐξέτεμον. ὅθεν πολὺ κάκιον 
καὶ δυστυχέστερον γένος' ἐγένετο, ἀσθενέστερον 
τοῦ γυναικείου καὶ θηλύτερον. 

᾽Αλλ” ὅ γε πρὸς ἀλήθειαν ἀνδρεῖος καὶ µεγα- 
/ ϱ) ”/ / -- .] Δ Σο 

λόφρων οὐκ ἄν ποτε πάθοι τοιοῦτον οὐδὲν οὐὖδ 

ἂν πρόοιτο τὴν ἐλευθερίαν τὴν αὑτοῦ καὶ τὴν 

παρρησίαν τιµῆς τινος ἀτίμου χάριν ἢ δυνάµεως 
”ἃ / ῴ .) ο] - - - 

ἢ χρημάτων, οὐδ) ἂν φθονοῖ τοῖς µεταβαλλομένοις 

τε καὶ µεταμφιεννυµένοις ἐπὶ τοιαύταις δωρεαῖς, 
»] νε] ε νὰ ο) .ἃ ς / 2 - ΄ . 

ἀλλ᾽ ἡγοῖτ᾽ ἂν ὁμοίους" τοῖς µεταβάλλουσιν ἐξ 
5 ; 5 ” Ἂα 3 ) . η η 
ἀνθρώπων εἰς ὄφεις ἢ' ἄλλα θηρία" ἐκείνους μὲν 

οὐ ζηλῶν οὐδὲ βασκαίνων αὐτοῖς τῆς τρυφῆς, 
3 Δ ” / .] / Δ ” - σ 

ἀλλὰ τοὐναντίον ὀλοφυρόμενος καὶ ἐλεῶν, ὅταν 
ἐπὶ δώροις, ὥσπερ οἱ παῖδες, ἀποκείρωνται, καὶ 

ταῦτα τὰς πολιάς' αὐτὸς δὲ τὸ καθ αὑτὸν πειρά- 
/ .” / ΔΝ / 

σεται διαφυλάττειν εὐσχημόνως καὶ βεβαίως, 
µηδέποτε Λλείπων τὴν αὑτοῦ' τάξιν, ἀρετὴν δὲ 

καὶ σωφροσύνην τιμῶν ἀεὶ καὶ αὔξων καὶ πάντας” 
ἐπὶ ταῦτα" ἄγων, τὰ μὲν πείθων καὶ παρακαλῶν, 

Ν Δ / ΔΝ .] / ”/ / 

τὰ δὲ λοιδορούµενος καὶ ὀνειδίζων, εἴ τινα δύναιτο 
ε] / 3 / Δ / ” - 8 

ἐξελέσθαι ἀφροσύνης καὶ φαύλων ἐπιθυμιῶν καὶ 
- 

ἀκρασίας καὶ τρυφῆς, ἰδίᾳ ἕκαστον ἀπολαμβάνων 
- / Ν - / 

καὶ ἀθρόους νουθετῶν, ὁσάκις ἂν καιροῦ τύχη 

τινός, 

1 ΛΗΕΙ6Υ γένος Αγηῖπι ἀε]είῖες εὐνούχων. 
3. ὁμοίους (03δα1βΟΠ: ὁμοίως. 

ὃ εἰς ὄφεις ἢ Επηρετίας: ἐπ᾽ ὄφεις ἢ [) Β. ἐποφθείση Μ. 
- -- α - 

4 αὑτοῦ ΕπΙΡΕΤΙΗ5: αὐτοῦ. 
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ἀἰξςο]αίε, Ὢμο., αἰίποισῃ ἴΠετο αγο ΝΟΙΠεΠ ἵπ αΡιι- 
ἆαπος, ἴμτοασ]ᾗ γγαπίοπηοςς απἆ Ἰανν]εςςηαςς νςση ἴο 
πανε ἔεπια]ες ρτοᾶισαᾶ {ον ἴλοπι Εγοπη πηα]6ς., απά 5ο 
ἴπεγ ἴακο Ῥογς απά επιαςοπ]αίε ἴπεπι.. Απά ἵπας α 
{αν νους απάἆ Ώιογε απη{ογίαπαϊε Ῥνγεοά ἵδ ογοαίας. 
γνθακον ἴΠαπ ἴμο {οπια]ο απ πποτο εΠοπηϊπαίο. 

Ραΐ ηε νο ἵπ νουγ ἵταί] 15 πιαπΙγ απά Πἱσ]-παίπάεά 
πγουι]ά πδονεν 5 πας ἴο αΠΥ 51ος ἰΠίπος, ΠΟΥ νγοι]ά 
Άε 5αογῖῇοε Εῖς ον Πρενῖγ απἆ Πὶς ἔγοσοᾶοπι οἱ 5Ρεες] 
{ου ἴ]ε 5ακε οἱ απγ ἀἰςΠοποιταρ]ο ραγπιοπῖ οἳ οἴζμεν 
Ῥονγετ οἵ τίοῃες, ποΥ νοα]ά ηε οηνγ ἴμοςε νο «παπσε 
Ελεῖτ ἔογπι απά αρρατε] {ου 5ποἩ τεννατᾶς; οἨ ἴμε 
οοΠίταχγ, Ἠο υγοι]ά ΓΠίπ]ς 5αοΏ Ῥεχεοπς ἴο Ὀο οοπαραί- 
αΡίε το ἴποςε Νο «παπσε ἔγοπι ΠάΠΠαΠ Ρεΐπσς 1πῖο 
«ηα]κες ου οἴπεγ απ]πια]ς, ποῖ οηνγίησ ἴλοπῃ, που γεῖ 
οατρίησ αἲ ἴΠεπα Ῥεσαιςο ος πεί ν/απίοηποςς, Ῥαϊ 
ταίῃογ ῬοναίΗπσ απά Ρϊϊγίπσ ἴπεπι επ ἴΠογ. Ι]κα 
ἴπα Ῥογς. η απ 6εγε ἴο ος ανα ἰΠεῖτ Παϊν οί 
οϐ απἀ ϱΤΕΥ Ἰαῖν αἲ μαι 11. Βαΐ ας Του Ἠπηςε]{, ἴ]λε 
ΠΊαΠ ΟΕ Ὕποπα 1 5ροα]ς νν]] οἰτίνο ἴο Ῥγθσεγνε Πὶς 
Ἱπαϊνιάπαγν ἵπ 5ασπ]γ {αςΠπίοι απ να 5ιεαά{αςί- 
ηε»»ς, ηενενχ ἀοδετίῖπς Πΐς ροςί οἳ ἀπαϊγ, Ρας αἰναγς 

Ποπουτίης απά Ῥτοπιοὔπο νἰγίαο απἆ 5ορτίοίγ απά 
γίης ἴο ]εαᾶ αἲὶ πιο ἰλετεῖο, ρατί]ν Ὦγ ρεγδιαάίπρ 
απά οχΠοτίίπς, ρατῖΙγ ὮΥ αριαςίης απἀ τορτοασβίης, 
ἵπ πο Ἠορε ἴλαῖ Ἐο πλαν ἴΠοατοβγ τεδοαο 5οπιεβοάγ 
ἤγοπα ΤΟΥ απά Έγοπα Ίοὺν ἀοδίτες απᾶ ΙΠΙεΠιρεγαηοθ 
απά 5ο6ς Ηνίπςα, ἰακίπο ἴλοπα αδίἀᾳ ῬτϊναϊοΙγ οπο Υ 
οπε απά αἷςο αἀπποπίςηίπς ἴΠετα ἵπ οτοιρς 6νΕΥΥ πια 

Ίε βπάᾶς ἴπε ορρογ[ιαπΙγ, 

1 Τοπρ Παῖγ να ἴο οιΏνατὰ απά νυἱδιρ]ε κἶσπ οϐ ἴπε 
ΡΠΙΙΟΞΟΡΗΕΓ. 

Ε] 

6 
πάντας ΑΓΠΙΠΙ: πάντα. 

- / . 

ταῦτα] ταύτην Πεῖςκο, 
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ΡΙΟ 6ΗΠΠΒΥΡΟΞΤΟΜ 

ἄλλον µειλιχίοις, ἄλλον στερεοῖς ἐπέεσσι, 

89 µέχρι ἄν, οἶμαι, διέλθη τὸν βίον κηδόµενος' ἀνθρώ- 
πων, οὐ βοῶν οὐδὲ ἵππων οὐδὲ καµήλων τε καὶ 
οἰκημάτων, ὑγιῆς μὲν ἐν λόγοις ὁ ὑγιῆς δὲ ἐν ἔργοις, 
ἀβλαβὴς μὲν συνοδοιπόρος ὅτῳ Ὑγένοιτο ἢ σύμ- 
πλους, ἀγαθὸς δὲ σύμβολος" θύουσι φανεί, οὐ 

/ ) / ] Δ / ϱ) Ν ”/ Δ 

στάσιν ἐγείρων οὐδὲ πλεονεξίαν οὐδὲ ἔριδας καὶ 
φθόνους καὶ αἰσχρὰ κέρδη, σωφροσύνης δὲ ὑπο- 
µιµνήσκων καὶ δικαιοσύνης καὶ ὀμόνοιαν αὔξων, 
ἀπληστίαν δὲ καὶ ἀναίδειαν καὶ µαλακίαν ἐξε- 
λαύνων ὅσον δυνατόν, πολὺ τῶν σπονδοφόρων καὶ 
τῶν κηρύκων τῶν ἐν τοῖς πολέμοις ἐκεχειρίας 

ς 

κοµιζόντων ἱερώτερος. 
/ μ ζω) Δ ο ν) σα 

40 ἈἨούλεται μὲν οὖν καὶ προθυμεῖται καθ ὅσον 
8 2ν ε - ευ, 

οἷός τέ ἐστι βοηθεῖν ἅπασιν' ἠττᾶται δ ἑτέρων 
ἐνίοτε ἀνθρώπων καὶ ἐπιτηδευμάτων καὶ οὐδὲν ἢ 
μικρὸν ἰσχύει παντελῶς. λοιπὸν δὲ τὴν αὑτοῦ 
διάνοιαν καθαίρει τῶ λόγῳ καὶ πειρᾶται παρέχειν 
» / Ν α - ς Δ -- .) / ἀδούλευτον, πολὺ μᾶλλον περὶ τῆς ἐλευθερίας 
μαχόμενος ἡδοναῖς' τε καὶ δόξαις καὶ ἀνθρώποις 
ή . ] / - / ἊἎ / 

ἅπασι µετ ὀλίγων τῶν βουλομένων ἢ ΑΛακεδαιμό- 
νιοί ποτε τὰ στενὰ καταλαβόντες ἐμάχοντο πρὸς 
ἅπαντας τοὺς ἐκ τῆς ᾿Ασίας, ὀλίγοι τὸν ἀριθμὸν 
ὄντες, τρεῖς ἐφεξῆς νύκτας τε καὶ ἡμέρας, µέχρι 

.) - 

κυκλωθέντες δι ἑνὸς ἀνδρὸς προδοσίαν ἐν ταὐτῷ 
41 µένοντες κατεκόπησαν'' τὸ δὲ σῶμα ἀσκῶν καὶ 

1 κηδόµενος (08541βΟΠ : ἡδόμενος. 
5 ἀγαθὸς δὲ σύμβολος ΤἨππρετΙα5δ: ἀβλαβὴς δὲ σύμβουλος, 

ἀγαθὸς δὲ. 
: ἡδοναῖς 6εε]: ἢ ὀδύναις. 
4 ΑΕἴετ κατεκόπησαν Πενι]εῖη ἀε]εῖος οἳ τὴν Σπάρτην ἐνόμιζον 

ἐλευθέραν διαφυλάττειν ἀτείχιστον οὖσαν: 10/0 ῥεἰίευεά ἐἶιαί {]ιε 
Ίρεγε ϱγεδεγο πι Νραγία πι {ές Γγεεάοπι, τὐπηρα[]εά αἲ 1 1ραβ, 
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ΠΕ σεηῖ]ο ννοτάς αἲ ἤτηςες, αἲ οἴμεις Ἠανς]ὰ 

απ], πιεβίη]κς, ες «Πα]] πανε εροπῖ Πὶς Η{ε ἵπ οατίηςσ 
{ον ἨπππαἨ Ρεΐηος, πο οαἴἴ]ο ος Ἠουδες οἵ εαπηε]ς απἀ 
Ἠομςας, 5ουπᾶ ἵπ γνογάς απά 5οαπᾷ ἵπ ἀεαεᾶς, α 5αξε 
ἵτανε]]ήησ οοπιραπίοΏ ΤΟΥ ΑΠΥ οπε ἴο Ίανε οἩ Ἰαπᾷ 
ΟΥ 5εα απά α σοοᾷ ΟΠΊΕΠ ΤΟΥ Ίπεπ Το Ῥομο]ά ππεπ 
οὔετίπσ εαογΠος, ποῖ ατοιδίηςσ ςἴπίε οἨ. στοεᾷ ΟΥ 
εοπίεη{ίοης απ ]δα]οιςδίες απἆ Ῥαςο ἀοδίγες ΤΟΥ σαϊη, 
Ρας τοπαπάῖπο Πποη ο 5ορτεϊγ απ τισβίεοαςπεςς 

απᾶά ρτοπιοῦίπσ οοπεοτά. Ραΐ ας ἔογ Ἱηπςααϊο στοεᾷ 
αηΏά 5Παππε]εξςςπεςς απά πιογα] γγεακηθεςς, εχρε]]πο 
ἴπεπα ας Ῥε5ί Ἠε οαπ-- ἵπ 5Πογῖ, α Ῥογδοη {αγ πποτα 
5αογας ἴπαπ ἴπε Ώααγοχς οἱ α ἴγασς οὗ {με Πενα]άς νο 
1η Ἠππες οἱ ναγ «ΟΠιθ Ῥτϊηρίης αη αγπηϊς[ίοο. 

Τπετείοτε Ίο νήςμες. γος. ἶς οασος, ΙΠ 5ο Ταγ αξ Πε 
8Η. ἴο αἰά αἲ] Ίπποι; ἴΠοισ] 5οπιείίπες Ίο ἰς ἀο[εαίεά 
ΡΥ οἴπει ππεπ απᾶά οἴπει Ργασίίοςς απά ας ΗΕί]ε ος 
πο Ῥοψετ αἲ αἰ. Ἐϊπα]ν. Ἠο ριγσος Πὶς οἵννη παπα 
Ὦγ ἴπε αἰά οἳ τοβδοπ απ ἰτίος ἴο τεπᾶεν 1 εχεπορῖ 
Ίτοπη δΊανειγ., Πολίῖπο ἴπ ἀε[εποε οἱ {γοράοπι α ππιο] 
ΏΊΟΥΕ 5ἴπρῥοτη Ραϊϊ]ο αραἰπςί αδίς απ ορίπίοπς απ 
αἲ πιαπ]ίπᾶ. αἰάεᾶ Ὦγ ἴ]ε ἔενν νο να το Περ Επι, 
Ώπαπ οπηςο λε Βρατίαης {οασΏί Πε, Πανίης 5εἰπεὰ 
ἴπε Ῥαςς. ἴ]εγ σανε Ραΐϊϊ]ο ἴο αἱ ἴπε Πονάες ἔγοπι 
Αδία, Γεν ἴΠοισῃ ἴ]λοςο Βρατίαηπς Ίγετε, {ου ἴμγεε 

πὶσηίς απά ἆαγς ἴπ 5αοσθσδίοπ απ], Πανίησ Ὄεεῃ 6Ἡ- 

νε]ορεά ἰἨἩτοισῃ οπε ππαπ)ς ἴΤθαςΠοΥγ. ἴπογ εἴοοά 
Ὠλεῖν στοιπά απά ετο Πασκεά ἴο Ρρίεσες. ἈΤονα- 

1 ]αά 19. 961. 5Ροκεῃπ οϐ ἴπο ομΙάϊπςσ αἁπιπίςίετεά Ὦγ 
ἴπε Ὅνπνο Ά]αχες ἴο ἰλεῖγ ]ασσατᾷ Ρε]]ουγ 5οἰάΐενς. 

3 Αἲ ΤΠεγπιοργΊαε ἴπε ἰταῖῖοτ Ερηία]ίος ]εᾷ ια Ῥετοίαῃς 
ογετ α τποιπίαϊπ ἰγα]] ἴο ἴπε τεαχ οἳ ἴ]ε Ώρατίαης. ἩἨοσεγνετ. 
τας απά 5 ΗΠ]ε Ῥαπὰ τοίιςεᾷ ἴο Βεε, Ῥιαϊ {ορ ἴο 
Ώπε |α5ῦ. 
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συνεθίζων κατὰ τὴν ἑαυτοῦ δύναμιν πονεῖν, οὐκ 
ἐῶν θρύπτεσθαι λουτροῖς τε καὶ ἀλείμμασι καὶ 
µύροις, μέχρι ἂν γένηται µαλακώτερον καὶ σαθρό- 
τερον, ὥσπερ κακὸν σκεῦος. ταῦτα δὲ ὁρῶντες 
ἔνιοι δι εὐήθειαν αὐτὸν ἐπιτηδεύειν καὶ ἀφροσύνην 
φασί, τὸ πλουτεῖν ἐάσαντα καὶ τὸ τιμᾶσθαι καὶ 
τὸ διὰ παντὸς Ἠἤδεσθαι, καὶ καταφρονοῦσι καὶ 
µαίνεσθαι νοµίζουσι καὶ ἀτιμάζουσι. ὁ δὲ οὐκ 
ὀργίζεται πρὸς αὐτοὺς οὐδ ἔχει χαλεπῶς, ἀλλ᾽ 
ἔστιν, οἶμαι, καὶ πατρὸς εὐνούστερο ἑκάστῳ 
καὶ ἀδελφῶν καὶ φίλων' καὶ δὴ καὶ τοὺς πολίτας 
τοὺς αὑτοῦ” καὶ φίλους καὶ συγγενεῖς αἰδούμενος 
µέν, οὐκ ἀποκρυπτόμενος δέ, τοσούτῳω μᾶλλον 
ὅσον τῶν ἄλλων οἰκειοτέρους τε καὶ ἀναγκαιοτέ- 
ρους νενόµικεν, ὡς οἷόν τε ἐπιτείνας τοὺς λόγους 
καὶ σφοδροτέραν τὴν νουθεσίαν καὶ παρακέλευσιν 
ποιούμενος αὑτῷ τε κἀκείνοις. 

Οὐδὲ γὰρ ἰατρός, ὅτῳ ἀνάγκη πατέρα ἢ μητέρα 
τοὺς ἑαυτοῦ παῖδας ἑᾶσθαι νοσοῦντας ἢ καὶ 

αὑτὸν διὰ σπάνιν τε καὶ ἐρημίαν ἄλλων ἰατρῶν, 
εἰ δέοι τέµνειν ἢ καίειν, ὅτι φιλεῖ τὰ τέκνα καὶ 
τὸν πατέρα αἰσχύνεται καὶ τὴν. μητέρα, διὰ τοῦτο 
ἀμβλυτέρῳ τῷ σιδήρῳ τέμοι ἂν καὶ χλιαρωτέρῳ 
τῷ πυρὶ καίοι, τοὐναντίον δὲ ὡς οἷόν τε ἰσχύοντι 
καὶ ἀκμαίῳ. τὸν γοῦν ᾿Ἡρακλέα Φφασίν, ἐπειδὴ 
οὐκ ἐδύνατο ἰάσασθαι τὸ σῶμα ὑπὸ νόσου δεινῆς 
κατεχόµενον, τοὺς υἱοὺς Καλέσαι πρώτους κε- 

1 καὶ αἀάεὰ Ὦ} {;ασοῦς. 
5 αὑτοῦ ΠΙπάοτΕ: αὐτοῦ. 

8 ΑΕΙεΓ δέ (α6ε] αάᾶς νουθετεῖ. 

Ἂ 

1 Ἠετασ]ες να» ἵπ ἰογπιεπί {γοπι ἴπε ροϊδοπεςᾶ "' δΗΙτί ο 
Ἀοδδις  νΙοἩ 5 Ίεα]οις νε ας δεπῖ Πτα Ἱπ ἴμπε Ίορε 
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ονεν, ο ἰταῖης Ἠὶς Ῥοάγ. ἱπατίπς 1 ἴο Ἰαροις ντα 
α]] Πὶς πιὶση{ί, ποῖ αἰονίπο 1 ἴο Ώεσσππε επετναϊεᾷ 
Ὦγ Ραΐῃς απ οἰπίποπῖς απ ρογέαππες ΠΕ] 1 Ῥεοοπηες 
ἴοο 5ο6ἳ απᾶ αξ ιπδοιπά αξ α θαᾶ ναρςα]. Βαζ 5οπιθ 
ΝΥΜΟ 5εε ΠΙΠΙ 5αγ ἰΠαῖ Πε Εο]]ον5 ἴ]εςδε Ρταοϊίσες οι! 

οἳ {οο]ςμπεςς απά οαρίαγ. Πανίπο πεσ]εοῖοά ἴ]με 
ορροτίιπ{γ ἴο Ῥε τίς, ἴο Ῥο Ποποιγεᾶ, απά ἴο Ίνα 
α Ἰήε οἳ οοππαα] Ῥ]δαδιγε, απά ἴΠογ 5οοτῃ Πίπι, 
Ὠίη]ς Ἠϊπα Ἰῃςαπο, απ εδίεσπι Είπα Πρ]ί]γ. Ὑοῖ Πο 
ἶς ποῖ οητασαοά αἲ ἴἩοπῃ ΟΥ νοεχεᾶ: οἩ ἴἨε οοΠΙταΣΥ. 
1 Ῥε]ανε Ἰε 15 ΚΙπάεν ἴο οας οπε ἴλαι ενεῃ α {αἴμοεγ 
ος Ῥγοί]ενς οἵ Ε]οπάς. Απά ἵπ {αοῖ, ἵποισ] Ἠο «ποννς 
γεερεοί {οΥ Ἠὶς ον Γε]]ουν οἴήσοης απά Επιεπάς απ 
ΚΙΠΕΠΙΕΗΠ, 5Η]] Ἠο ἆοες ποῖ Ἠίάε Ἠὶς ἰποισηῖς ἔτοπι 

ἔπεπι---α]] ἴπο ΠΙοΓθΘ 5ο Ῥοσαιιδο ηε Ῥε]ανες {παπι ἴο 
Ῥε οἶο5ον ἴο Ὠίπα ἴπαπ αἲ] οἴπενς ἴπτοισῃ Ἠοιπε ἴῑος 
απ τε]αοπςΠίρ--“εἰτορείηπς Πῖς γνοτάς αξ πιο αξ 
Ροββῖρ]ε απά Ιπογοαρίπςσ ἴλο νεβειπεπςο οἱ Πὶς αἀπιοπί- 
Ποπ απά οχἡοτίαἰίοπ {ου ΠΙπΙδε]Ι{ απαᾶ {ποπι α]ίκο. 

Τακε, {ον εχαπιρ]ε, ἴμο ρηγςίοίαας 1 πε 5ποι]ά 
Ππά ἴτ πθεοθβξατγ ἴο ἰχοαί [αΐμον οἳ πιοίπεν οὐ. Πὶς 
ομ]άτεν νηεη ἴΠεγ ατα ], οἳ ανεη ΠἰπαξεΙΕ Γμτοισ] 
οαγοῖ!τγ οἳ Ἰαο]ς ο{ οἴ]εν ΡΗγςίοίαΠς, ἵπ οαξς Ίο 5Ποιι]ά 
ηθοεᾶ ἴο ΕΠΙΡΙΟΥ 5ΗΥΦΕΙΥ οἵ οαΗ{6ΥΥγ, Ἠο νοι]ά πο, 
Ῥεσααδε Ἠε Ίονες Πῖς ομΙ]άτεπ απ τεδρεοῖς Πῖς {αΐμεν 
απα Ἠΐς πποίΠμεν, {ον ἰπαῖ γθαδοπ οιῖ νι α ἀπ]]οτ 
Κηωο οἱ οαιίθτίσε νψ πι]άεν τα, Ῥαΐ, ον ἴ]μοα 
οοΠΙταχΥ, πε γγοι]ά αδε Πε πιοδῖ Ροϊΐεπί απά νίσοτοις 
ἰγοαϊπιεπί Ῥοδδίρ]ια. Το ΕΧάΠΙΡΙΕ, ἴ]Πογ 5αγ οἱ 
Ἠετασ]ες, ἴπαῦ νΊιεη Ίο γνας ππαρ]ε Το Ἠεα] Πὶς Ῥοάγ. 
ΥΠΙΟἨ Ἠαά Ῥεοσππε ἴΠε νἰοίπα οἳ α ἀτεαᾶ πια]αάγ.ὶ 
Ἡςα οα]]εὰ Πὶς 5οπς Ενςί οἱ αἲ] απ ογάετεςᾶ ἴΠειη {ο 5ος 

οΓ τεσογνετίπρ Πῖ5 Ίονο απ Ἰογα]ίγ: ο. ΟΥ, 60 απᾶ Φορμοσ]ες, 
Τ'Ρασολπίαε 1046-1057. 
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45 

ΡΙΟ 6ΗΠΒΥΡΟΡΤΟΜ 

λεύοντα ὑποπρῆσαι λαμπροτάτω πυρί. τῶν δὲ 
ὀκνούντων καὶ ἀποστρεφομένων, λοιδορεῖν αὐτοὺς 

ὡς µαλακούς τε καὶ ἀναξίους αὑτοῦ' καὶ τῇ μητρὶ 
μᾶλλον ἐοικότας, λέγοντα, ὡς ὁ ποιητής φησι, 

- / 2 5 Δ 

ποῖ µεταστρέφεσθ’, ὦ κακοὶ 
καὶ ἀνάξιοι τῆς ἐμῆς σπορᾶς, 
Αἰτωλίδος ἀγάλματα μητρός; 

5 - ε -ο / Ν Ν - / 
Οὐκοῦν αὐτῷ" πρώτω χρὴ καὶ τοῖς φιλτάτοις 

καὶ ἐγγυτάτω μετὰ πλείστης παρρησίας τε καὶ 
ἐλευθερίας προσφέρεσθαι, μηδὲν ἀποκνοῦντα μηδὲ 
ὑφιέμενον ἐν τοῖς λόγοι». πολὺ γὰρ χεῖρονὶ 
διεφθαρµένου σώματος καὶ νοσοῦντος ψυχὴ διε- 
Φθαρμµένη, μὰ Δία, οὐχ ὑπὸ φαρμάκων χριστῶν! 
ο) - . Δ « Δ ο ας Μι .] 3 ς / 

ἢ ποτῶν οὐδὲ ὑπὸ ἰοῦ τινος διεσθίοντος, ἀλλ ὑπό 
τε ἀγνοίας καὶ πονηρίας καὶ ὕβρεως καὶ φύόνου 
δὴ καὶ λύπης καὶ µυρίων ἐπιθυμιῶν. τοῦτο τὸ 
νόσηµα καὶ τὸ πάθος χαλεπώτερον ἐκείνου καὶ 
πολὺ μείζονος καὶ λαμπροτέρου δεόµενον ἐμπρη- 
σμοῦ: ἐφ᾽ ἣν ἴασιν καὶ ἀπόλυσιν χρὴ παρακαλεῖν 

ε Ν 

ἀπροφασίστως καὶ πατέρα καὶ υἱὸν καὶ ξυγγενῆ 
καὶ ἀλλότριον καὶ πολίτην καὶ ξένον. 

1 αὑτοῦ ΠΙπάοτε: αὐτοῦ. 3 αὑτῷ ΕΠΙΡΕΤΙΗ5: αὐτῷ. 
5 ΑΠΙΕΥ χεῖρον Πεῖςκε ἀε]εῖες καὶ. 

4 χριστῶν Ο8581βΟΠ : χρειστῶν ΟΥ χρηστῶν. 
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ο. 

ον 

μα. ο. 

ΘΗΥΕΝΤΥ-ΞΗΝΥΕΝΤΗ/ΡΙάΗΤΗ ΡΙΡΟΟὉΕΒΡΕ 

ᾖτε Το Ἠϊπα νηξἩ πιοςί ὈνηΠαπί Βαπιες Ῥαΐ νηοεν ἴπεγ 
Ὕγετε το]ασξατπῖ απ «Ἠταπ]ς {τοπ ἴ]ιο οτάεα]. ο αραςεά 

ἔπεπα ας γγεακ]ίπσς απ απγνογίγ οἱ Επ απά πηογα 

Π]κο ἐ]ιοῖν πποίμεν, αγίπσ. ἴπ ἴλο γνογᾶς οΕ ἴλε ροεῖ, 

Πεν ανγαγ. γε οτανεης απἆ ἀϊξσταςσε 

Το πιγ εποεποτίπρ., γε ΠΚεπεςςος 

ΟΕ ου, γοις πποῖῃεν, νοπα Δεϊο[μα Ῥουε ᾖ1 

ΤΠοετείοτα {οναταά οπθςε βγεί οἱ αἲ]. απ αἷςο ἴο- 

νψ/ατά οπθ5 πθατεςὶ απ ἆαατοδίῖ, οπ6 πιιςί Ῥεμανεα 

πα Εα]]οεςε {γαπ]κποςς απ Ἱπάερεπάσπος. 5Ποννίπς πο 
τε]αοίαποε ον γἰε]άϊις ἵπ οπε-ς νγοτᾶς. Εον {αν ννουςο 

ἴπαπ α οοτταρί απά ἀῑςεαςεα Ῥοάν ἵς α 5οα] γνΠῖο ἰς 

εοτταρί, ποῦ, Γ 5νγεαν, Ῥεσααςε ΟΡ 5αΐνος οἳ Ρροβίοης 

ΟΥ 50Π16 οοηξιπηϊπο Ῥοΐςοπ, Ραΐ ταίπεν Ῥοσσιςο οἳ 

ΙσΠογαΏςε απά ἀερτανῖῖν απά ἴπςο]εποςο. γα. απά 

Ίεα]οαςγ απά οτε απά απππιπηρεγεά ἀεδίτες. Της 
ἀἴδεαςε απά αἰ]ππεπί ἶς ππογο οτίδνοις ἴμπαπ ἴλαῖ οἱ 

Ἠεγτας]ες απ τεφιήτες α {αγ στθαῖοΥ απ ππογε Παπηϊπς 

οαπίετγ: απά ἴο ἰΠῖς Ποεα]πο απᾶ τε]εαξε οπθ τηςέ 

ΞΙΠΠΠΙΟΠ νημοιῖ ἀἆεπιαν {αἴπει οἳ 5οπ., ΚΙπςπιαν ΟΥ 

ο{δΙάςτ, οἵΙσεη ΟΥ αἱθῃ. 

1 Ναπσκ, Τ.6.Π.. αἀεξροῖα 99. ΤΠε πιοῖμετ ο Ἠετασ]ες᾽ 
50Π5 ν-ας Πεϊαπεῖτα, ἀαιρηίετ οἱ Οεπεις, ΚΙπρ ἵπ ϱα]γάοτ, 
απα 5]δίετ οἳ ἴῃε {απποις ἈΠε]εαςετ. 





ΤΗΕ ΡΗΝΕΝΕΥΝΙΝΤΗ ΡΙΡΟΟ ΕΡΕ: 

ΟΝ ΝΕΑ ΤΙΗ 

Τη Ετ]ε οἳ Επὶς Ὠϊδσοιτδε αξ Ῥτεδετνεᾶ ἵπ Ῥατίδιπιις 29856 
15 περὶ πλούτου τῶν ἐν Κιλικία, Ὀαϊ ἴπε οἶπετ πιαπιδοτὶρίς 
Ρῖνε ΠΠΕΓΕΙΥ περὶ πλούτου. ὙΝΠαϊ ἵ5 ἴπε εχρ]απαίίοηπ οϐ ἴπε 
α 1 Ποπα] ρῄταξδε οοπίαΙπεὰ 1Π ἴ]ε Ρατῖς πιαπιιςοτὶρί 2. Ο]οῖα 
15 ποῖ παπιθαᾷ ἵπ ἴλῃα ἀοοιπιεπῖ Ώοείοτο 115, απᾶ α οατεΕιι] 
5οΓΗΙΙΠΥ ος ἴπε 5ρεεςῃ {αῑ]5 ἴο τενεα] αΠγ οἶθαγ οἶαε ἴο ἴπε 
Ῥ]ασε οἳ 15 ἀε]ίνετγ. Όπο πιαγ τεαδοπαβΙγ Ἱπ[ετ Ετοπα πα 
οποῖσο οἳ δαρ]εοῖ ἴ]λαί 1ο ἵνας αἀάτοδδίηρ απ απά]επσς ἵπ 5οπιε 
Ψοθα]ίΠγ οἳἵγ. Πῖξ ορεηπῖπρ φεπίοποςε πηὶςσηί 5ασςσεδί Ἠοπιε 
α5 ἴῃμαο 5οῖπς, αἱ, Ίνετε ἴλπαί ἴπε «856. 0ΟΠ6 ΠΙΔΥ αΠαδοῃ 
ν/πείπεν Ἠε νυοι]ά πανο Ἰάεπίϊμεα Πϊπιδε]Ε να Πῖ5 Πδατετς α5 
πα ἄοθς ἵηπ 52. ΤΠε Ἰοσῖσα] οοπο]αδίοη νγοι]ά 5εεπῃ ἴο Ρε ἰμαῖ 
πε 5οτ]ρο οΕ ἴπο Ῥατὶς πιαπιδοΠρί Ἠας Ῥτγεδετνεά {οΥ ας α 
δεπιῖπε ἰτας]βοῃ, θαδ5εᾷ 1ΡοΠ 80ΟΠ16 ΠΙΘΠΙΟΓΑΠΑΙΙΠΙ 1εΕί ὮΥ πε 
αΠἴΠΟΥ, ΟΥ εἶδε, Ροβ5!βΙγ, προπ ἴπε οἰτοιπηδίαποςς αἰζεπαϊπρ 
Ὠπο ἀἰδοονετγ οΕ ἴπο 5Ρεεςῃ Ὦγ Πὶ5 εα1ἴου. 

ΑδδιπηΙης Πε αοσοιταςγ οΕ ἴ]πε Εῑ]ε τεβεττεᾷ ἴο, οπο ν/οι]ά 
παϊιτα]]γ ἰΠῖπ]ς οἳ Ῥατδις αξ ἴο οἳἵγ ἴπ Υγηίο Ὠῖο ναδ 
5ρθαΚκῖηπρ, {ΟΥ νο ΟΕ ἴπε 5Ρεεσῃες ἵπ ομτ οο]εσβοῃ νετε 
οετίαϊπ]γ ἀε]ίνετεά ἵπ ἰπαί οι (99 απ 94). απ ὨὈἱο οα]]ς 
Τατδις '' Ίο στοεαῖ[εςδί οἱ α] πε οἶ[ῖος οἳ Ο1Ιοῖα απᾶ α πιοίτο- 
Ρο]15 ἔτοπα ἴπο οιἱδεί (Ον. 94. τ). 

ΈΠε ατριππεπί οἱ οι Πϊδσοσιτςδο 15. ἴπ Ὀτίες, ιαῖ νεα] 
6ΟΠ{ΘΥ5 προΠ 15 ΟΥΠΕΤΣ πο ἀεβίγαβ]ε ἀῑδποίίοη, Ῥοββες5ε5 πο 
τοα] ΠΠ ίγ. 15 ἱταπςΙίοτγ ἵπ 15 παϊμτα, απ Ἰεαᾷς ἴο να]σαν 
εχίγαναρσαησε, Ιπ πε οοιΙ15ε οΕ νγπ]σ Οε]ίς. ΓπαάῖαηΠς, ΓῬεγίαπς, 
Άταβςδ, απᾶ Βαργ]οπίαπς -' ἴακε ἰγριίε  ἔτοπι πε ςιαριὰ 
απαᾶ 5εἰ-ἴπάι]σεπῖ Ῥεγδοπ5 νο οονεῖ ἰλπεῖν εχοίῖο ρτοᾶιοῖς. 
Ἐμαϊ {ον πνηῖοα α ον τεα]]γ πιεί οοππεπάαἰῖοῃ απᾶ 
οοηρταἰα]αἴίοη 15 ἴα εχοε]]επσε οἱ 1ΐ5 Ίαν, ἴπε Ῥτοβίϊγ ο 
155 οΙΙΖεης, απᾶ ἴπο πιοάεταϊζίοπ ο 15 τα]ους. 
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ΠΕΡΙ ΠΛΟΥΤΟΥ 

Ι. Φέρε πρὸς θεῶν, ἐπὶ τίνι µάλιστα θαυμάζειν καὶ 
ἐπὶ τῷ µέγα φρονεῖν καὶ µακαρίζειν ἄξιον πόλιν 
ἁπασῶν µεγίστην καὶ δυνατωτάτην; πότερον ἐπὶ 
νόμων ἀρετῇ καὶ πολιτῶν ἐπιεικείᾳ καὶ σωφρο- 
σύνη τῶν ἀρχόντων, ἢ ταῦτα μὲν μικρὰ καὶ 

. οί Δ 5/ Δ ε/ - -- ε) Ν ΔΝ » 

οὐδενὸς ἄξια καὶ ῥάδια τοῖς τυχοῦσιν, ἐπὶ δὲ ἀν- 
θρώπων πλήθει καὶ ἀγορᾶς ἀφθονίᾳ καὶ τῇ πολυ- 
τελείᾳ τῶν οἰκοδομημάτων δεῖ µακαρίζειν αὐτὴν 
καὶ τοῖς Σύρων' καὶ Βαβυλωνίων ὑφάσμασι, καὶ ὅτι 
χρυσῷ τὰς οἰκίας ἐρέπτουσι, καὶ μεστὰ πάντα ἀρ- 

/ ζ Δ ἡλέ Δ ἐλέ ς ο Ὅ 

γύρου καὶ ἠλέκτρου καὶ ἐλέφαντος, ὁποῖα Ὅμηρος 
”/ Ν ε) / Δ Ν Ἴ / / 

εἴρηκε τὰ Αλκινόου καὶ τὰ Ἡ[ενελάου βασίλεια 
ὑπερβάλλων τό τε ἀληθὲς καὶ τὸ δυνατὸν σχε- 
δόν, οὕτως άἁπασαν" ἠσκημένην τὴν πόλιν" καὶ νῆ 
Δία ἐπὶ ταῖς γραφαῖς καὶ τοῖς ἀνδριᾶσιν, ὧν. οὐ- 
δὲν ὤνησε τοὺς πρότερον ἔχοντας, ἀλλὰ παρ᾽ ὧν 
ἐκεῖνα ἐκομίσθη;᾽ τούτους ἴδοι τις ἂν δούλους καὶ 
ταπεινοὺς καὶ πένητας; 

» Δ 5 π) / - - / 
9. Βὶ γὰρ ἦν ὄφελός τι χαλκοῦ καλῶς κεκραµένου 

:Σύρων] Σήρων Πεϊδκα. 
ΑΕί6γ ἅπασαν (45841Ώοπ αἀάς πλάσας. 

8 ἐκομίσθη ΕΠΙΡΕΤΙΗ5: ἐκοσμήθη. 

1 Ἐον Πὶς ἀοδοτῖρίοπ, 566 Οά1μεει τ. 84-97 απᾶ 4. ΤΙ-Τὸ 
γοδρεσΒνε]γ. ἴπ Οάή6εεη 4. Τ9 ἠλέκτρου ΠΙᾶΥ ΊπθαΠ 4 παϊιτα] 
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ΤΗΕ ΡΕΝΕΝΤΥ-ΝΙΝΤΗ ΡΙΡΟΟΌΡΕΕΟΕ : 
ΟΝ ΥΕΑΙ/ ΓΗ 

Οονε πουν. ἵπ Ηεανεπ)ς παπι ἄο Τε] πιο: ο ν]λαῖ 
αεοοιπῖὲ αβονε αἲ! ἰς Τ{ Εἰῆπο Το αἀππίτο, γα», ἴο {εεΙ 
Ρτοιά οἳ απἀ ἴο οοποταἰι]αίε, α οἵγ νο ἶς ἴ]ε 
στγεαῖεςί απἆ ἴῃΠε πιοςῖ Ῥρονγγετ{α] οἳ αἲ 5 15 Τε {ον εχ- 
οε]Ίοποε οἱ Ίαννς, Τον Ῥτορῖϊγ οἳ οἴίπεπς, απᾶ {ον 
πιοεταζίοπ οΕ 1ὲς γα]ονς; οὗ αγε ἴ]λοςο {λίπος ἐγῖῄος απά 
γογίῃ]εςς απ οα5γ ἴο οοπΠ1Ἱ6 ΡΥ ἔογ οτάίπατγ Ρεορ[ε, 
απά ἰς 1ὲ ταίμεν {ον ππα]Πταᾶς οἱ Ἱππαρίίαηϊς, ]ανίςι- 
ηθςς οὗ πιαγκεῖ-ρ]ασαε, απά 5απιρίαοµσπεςς οΕ τῖς ος]- 
Ποες ἴΠαῖ οπο 5Ποι]ά οοποταϊι]αίο 1ὲ, {ον 15 Ὀγτίατ 
απᾶ Βαβγ]οπίαη Γαδτίος, απᾶ Ῥεσαιιςο 1τς οἴδίζεῃς τους 
Ὠπεῖν Ποᾶςες νηἩ σο]ἀ απά ἴῃμο γπο]ο Ῥίασςε ἴεεπις 
ΝΤΕ «ναι απά αΠΠΡΕΥ απᾶ 1νοΥγ. Ικο ἴ]ο ρα]ασος ος 
Α]οϊποίς απᾶά Μεπο]αϊς νυπΙο Ἠοπιεγ Ὠας ἀεςοτίρες 1 
---ονειειερρίπσ ἴλο τοαΠῖγ απά ἴπε ΡροςϊρΙίγ ἴοο, 
ΟΠΕ ΠΠαΥ νεηίατε Το «ασσαςί-- ἴ]μο ο γ. 1 Πιθαῃ. 

Πανίπσ Ῥεεπ οααἱρρεά ἰμτοισβοιί ἵπ ἴμαί Γα5μίοη 2 
οι] 1τ Ῥο, ἵπ Ηεανεπ)ς παπῃθ, ΤΟΥ Τῖς ραϊηίίησς απἀ 
Πς «ἰαΐαος. ποπο οἳ νΠῖοἩ Πας Ῥεεπ οἳ αΠΥ 5ογνῖοο 
ο ἴπεῖγ {ογηλεγ οὔηενς: οἨ ἴπο οοΠίτατγ, ἴλοςο Έγοπα 
πῃοπα ἴμοεςο λήπσς νγεγε ορίαϊποἁ νγοι]ά ο {ουπά 
το Ῥε 5Ίανες, οΓ Ίου οσίαίε, απά ροου 2 

Έον εχαπηρ]ε, ἵ ἴπετο ν/ετο απγ ΠΠ ἵπ Ώχοπσε 

α]]ογ οἳ ρο]ά απ 5Ί]νετ ταῖ]εγ Παπ αΠΠΡΕΥ, ΥΥΠΙΟΠ 15 15 τ1δαα] 
πιεαηῖπς απ ἴπε οπε τεαιτεᾷ ἵπ 84. 
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4 

ΡΙΟ ΟΗΒΥΡΟΡΘΤΟΜ 

Ν / Δ - 

καὶ κρατήρων καὶ βωμῶν καὶ θυµιατηρίων 
- » / 

περιττῶς εἰργασμένων, ἡ Ἰορινθίων πόλις ἂν 
.) / Ὡς Ν λ . - Ἂ / / εὐδαίμων ἦν καὶ πολὺν ᾠκεῖτο ἂν χρόνον, σῴ- 

Ν ς .. α) / 

ζουσα τοὺς ἑαυτῆς οἰκήτορας καὶ πολίτας' εἰ δ᾽ 
5 λίθ » / Ν λ ε1 τρ / Ἀ αὐ λίθων εὐχρόων καὶ ποικίλων, ἡ' Τηίων ἢ 

/ {/ Αν 

Καρυστίων καί τιων Αἰγυπτίων καὶ Φρυγῶν 
» Ὡ παρ οἷς ἐστι τὰ ὄρη ποικίλα" ἀκούω δ᾽ ἔγωγε 

- - / - Αα 

τῶν σορῶν' τὰς πάνυ παλαιὰς τῆς αὐτῆς εἶναι 
/ » » ϱ/ .] / α) / λα) .) πέτρας" ἀλλ᾽ ὅμως οὐδενός εἰσι βελτίους οὐδ εὐ- 

τυχέστεροι τῶν πάνυ ταπεινῶν' τε καὶ ἀθλίων. 
2 / . / α . / .) κ) Ἐϊ δέ γε ὠφέλει τὸ κεκτῆσθαι χρυσίον οὐδὲν 

2 / Σ/ Ν ./ / - 

ἐκώλυεν Αἰθίοπας τοὺς ἄνω µακαριωτάτους εἶναι 
δοκεῖν, ὅπου τὸ χρυσίον ἀτιμότερον ἢ παρ ἡμῖν 
ς { / .) / Δ φι ὁ µόλιβδος, καί φασιν αὐτόθι τοὺς κακούργους 

- .) 

ἐν παχείαις χρυσαῖς' δεδέσθαι πέδαις, ἀλλ᾽. οὐδὲν 
ὶ ω ὴ ἧττόν εἰσι δεσμῶται καὶ πονηροὶ καὶ ἄδικοι. τὸ 

Ν νά δὲ µακαρίζειν τοὺς πλουσίους καὶ πολλὰ χρήματα 
” Ν μ 5/ Ν / α / 

ἔχοντας, τὰ δὲ ἄλλα μηδὲν διαφέροντας τῶν πάνυ 
β δν ὅν 

φαύλων, ὅμοιον οἷον' εἴ τις τοὺς ἐκεῖ δεσµώτας 
.. - ς - 2 ή Δ / 

ἰδὼν προϊόντας ἐκ τῆς εἱρκτῆς ἐζήλου, καὶ πάντων 
Δ / Δ / 

εὐδαιμονέστατον ἔκρινε τὸν ἔχοντα τὰς µείζους 
πέδας. 

- Δ / 

Εὲ δὲ ἐλέφας θαυμαστὸν κτῆμα καὶ περιµάχητον, 

1 ἡ οᾳ4αραιβοπ: ἢ. ᾗ σορῶν Ροβῖ: ὁρῶν. 
3 ταπεινῶν ΕΠιρ]ς, ταλαιπώρων ΕπΙρετΙΗςδ, φαύλων Φε]άεη : 

παλαιῶν. 4 χρυσαῖς αἀάεά Ὦ}γ 04δαιβοῃ. 
δ οἷον αἀάεὰ Ὦγ ἨπιρεγΙής, ὡς (α5α1βοῃ. 

1 Οοτ]πίἩ {οτ οεπῖιιγ]ο5 1εὰ ἵπ ατὶ απᾶ οοππππετος, Ρις 1 ννας 
ἀεδίτογεᾶ ὮΥγ Μαπατηῖας ἵῃ 146 Ἠ.ο.. ο πας Οαεδατ τεγῖνος ΙΤ 
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ΤΗΕ ΘΕΝΕΝΤΥ-ΝΙΝΤΗ ΡΙ2ΘΟΟὉΌΒΡΕ 

γε] Ῥ]επάσά απιά ἴπ παχίπο-Ρον]ς απ αἰίατς απᾶ 
εεηδενς οἱ οπηπίησ νγογκππαπςΒρ, ἴ]πο Οοτἰπμίαης᾽ 
οἵ υγ νο] Ἰανε Ῥεεπι ρτοδροτοις απά Ἠανο Ίοπο ππαί- 
ἴαΐπες Τῖς οχἰςίεηςεε ας α δἰαῖς, 5α{εσιαγάίπο 1ΐ5 ΟΥ 

εαἰί]εις απᾶ οάσεις Απά αραῖη, 1 ἴΠετο νετα 
αγ ἴπ ῬεααΕπ]1γ οοἱουτοά απ νατίεσαἰεά ππατβ]ες, 
πε 6αππε φἰαἰεπιεπῖ οοι]ά Ῥε πιαᾶάε αὐοιῖ πο οἶῖες 
οἳ Τοος απά Οατγςίας” αξ νε] ας αροαῖ οργίαϊη 
Ἠσγρίίαπ απᾶ Ρητγοίαη οἶξίες ἵπ νηοςο νἱοϊπϊϊγ ἴπε 
πιουηζαίης αγε οῇ νατἰοσαϊεά 5ἴοπε--ἵπ Εαοῖ, Γ Ώεαν 
Ὠιαῦ απποπς ἰΠεῖν 5αγτοορῃαρί ἴμο νοτγ αποϊεηπῖ οπε5 
αγε οἳ ἐΠῖς ςαπηε τοςκ---γεῖ, {οτ αἰ] ἴιαί. ἴογ ατο πο 
Ρεϊίζεν ος πιογε Γογίαπαῖε ἴμαπ αΠΥ ος ἴΠε νετγ ουν]γ 
απαά ρΙΗ{α] οἵε]ος. 

Ειτίπεγπποτε, 1Ε 1 νγοτε αἀναπίασεοις ἴο Ῥο55εςς 
5ο], ἴεγε γνας ποϊλμίπσ ἴο Ῥτεγεπί ἴπε ΕἰΠιορίανς 
οξ ἴπε Ιπίετίου {ποπα Ῥεΐπς ἀεεπιεά πιοςί Γογζαπαϊο, 
{ου ἵπ ἴπεῖν ]απά σο]ά ἶ5 Ίεςς ΠΙσΠΙΥ Ρρτίζεᾶᾷ ἴλαιι ]οαά 
ἵς ννΕ ας, απ 1 ἶς καϊῖᾷ ἴπαῖ ἵπ ἴΠαῖ τερίοπ μα 
ογπη]πα]ς Ἠανε Ῥοεεπ Ῥουπᾶ να Ἠεανγ {οϊίετς οἱ 
δο]ά” γοῖ ἴλεγ ατα ποπε ἴμε Ίε5 Ῥτίϊδοπει5 απά 
ἀερτανεᾶ απᾶ οενι]άοει. ΕΒιαϊ ἴο «εοπρταϊι]αίε ἴλμε 
νγεαίγ απ ππεη ο οτεαῖ τίομες, Ὕῆπεπ ἵπ αἲ1 οἴμεν 
γεδρεοῖς ἴΠεγ ατε πο Ρεϊίεχ ἴπαπ νετγ ονάἴπασγ {ο]ς, 
ἶς ας 1, οη θεεῖπο ἴ]ε Ρτϊσοπονς οἳ Ε{ΠΙορία εππεχσε 
ἔγοπα ἰλείγ Ργίσοη, οπε Ἠετε ἴο ϱΠΝΥ ἴπεπα απἀ ]αάσε 
πε πιοςί {οτίαπαῖε οἱ αἰ] ἴο Ῥε ἴΠο οπε να ἴ]με 
Ἠοεαν]αεςί Γεἰίευς. 

Ασαἴῃ. 1 Ίνουγ ἶδ α ππαννοε]]οις ροβδεδδίοη απ γνοσί] 

ἃ5α ἨΟΠΙᾶΠ «ΟΙΟΠΥ πποτε ἴπαπ α οεΠΓΙΤΥ Ρίο ἴο ος Ὠήδεοιτ5δε 
απά 1 ννας αραἴπ τῖοἨ απἀ ρορι]οις. 

1 Τεος γγας πιάνγαγ Ὠείνγεοη Θπιγτηα απά Ερῃεδις, Οα1γ- 
οἷτις ἵνας ἵπ Έπροεα. Νε Ἠεαν Ἰ]ε οἱ Τεαπ ππατρ]ε, Ὀιῖ 
Ἠοπιαπ υτγ]εγς ο6ἵεπ 5Ρεα]ς οἱ ἴπε 6τθεΠ πιατΏ]ε ος 0ατγδίις, 
ν;ΏΙο] Ὕνας νετγ Ῥορι]α». 5 08, Πετοάοίις 9. 95. 
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ΡΙΟ ΟΠΗΒΥΡΟΞΤΟΜ 

ι] ὃ λ λὺ / λλ / Δ ”/ ε] 

νὸοι πολὺ πάντων ὀλβιώτατοι καὶ ἄριστοι, παρ 
ο ντος σ ας οἷς έρριπται τὰ τῶν ἐλεφάντων ὁστᾶ καὶ οὐδεὶς 

/ ς/ - - 

πρόσεισιν, ὥσπερ ἐνθάδε τὰ τῶν βοῶν τε καὶ 
” Δ - ” 

ὄνων": καὶ πολλαχοῦ φασιν ἐν τοῖς τοίχοις ἐνοικο- 

δομεῖσθαι τὰ κρανία τῶν ἐλεφάντων αὐτοῖς ὁδοῦ- 
/ Δ ΔΝ Δ ”. -- / σ Δ 

σιν. τί δὲ χρὴ περὶ Ἠελτῶν λέγειν, ὅπου φασὶ 
/ 

ποταµόν τινα καταφέρειν τὸ ἤλεκτρον καὶ πολὺ 

πανταχοῦ κεῖσθαι παρὰ ταῖς ὄχθαις ἐκβεβρασμέ- 
σ ε - - α - 

νον, ὥσπερ αἱ ψήφοι παρ᾽ ἡμῖν ἐπὶ τῶν αἰγιαλῶν; 

καὶ πρότερον μὲν οἱ παῖδες παίζοντες διερρίπτουν: 
- Ν 5 - / Δ / .) / 

νῦν δὲ κἀκεῖνοι συλλέγουσι καὶ φυλάττουσιν αὐτό, 
3 - 

παρ᾽ ἡμῶν µεµαθηκότες ὅτι εἰσὶν εὐδαίμονες. 
ων .) - [ή / Ὡωὶ / ΔΝ Ν ὅ Αρα ἐνθυμεῖσθε ὅτι πάντες οὗτοι, λέγω δὲ τοὺς 

Κελτοὺς καὶ ᾿Ινδοὺς καὶ Ίβηρας" καὶ "΄Αραβας καὶ 
/ / ” 5 - / Ῥαβυλωνίους, φόρους παρ᾽ ἡμῶν λαμβάνουσιν, 

- - / 5 Ν -- 

οὐ τῆς χώρας οὐδὲ τῶν βοσκηµάτων, ἀλλὰ τῆς 
ο - / 

ἀνοίας τῆς ἡμετέρας; οὐ γάρ, ἂν μὲν τοῖς ὅπλοις 

κρατήσαντές τινες ἀναγκάσωσιν αὑτοῖς ἀργύριον 
ὑποτελεῖν τοὺς ἠττημένους, τοῦτο ὀνομάζεται 

Φόρος, καὶ ἔστιν ἀνθρώπων οὐ σφόδρα εὐτυχῶν 
. Δ .] / Δ ς / μ »λ / 

οὐδὲ ἀνδρείων δασμὸν ἑτέροις παρέχειν' ἐὰν δέ 
Δ / 

τινες, µήτε ἐπιστρατευσαμένου µμηδενὸς μήτε 
.] / 3 δν. ΔΝ Δ / ιο] ] 

ἀναγκάσαντος, δι εὐήθειαν δὲ καὶ τρυφήν, ὃ περὶ 
- 5 . / 

πλείστου ποιοῦνται ἁπάντων, ἀργύριον πέµπωσιν 
ε / ΔΝ - Δ Σὸ - λλῆ δὲ θ λά 

ἑκόντες, διὰ μακρᾶς μὲν ὁδοῦ πολλῆς δὲ θαλάττης, 

Δ σσε/ 

1 παίζοντες διερρίπτουν ΕΠΙΡΟΕΤΙΗ5: ἔπαιζον τὰ δὲ ἐῤῥίπτουν. 
3 Ἴβηρας] Σ)ἤρας Ἠπιρεγ]ς. 

1 ΑΠΙΡΟΓ ννας {οιπὰ αἲ ΟΙρία, πεατ ἴπο πιοιί οὗ ἴμα 
ΏπΙερες, απ αἱ5ο αἱ Ματδε]]]ες, αἲ ἴπο πιο οἳ νε Ἠλόποα, 
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ΤΗΕ ΘΕΝΥΝΕΝΤΥ-ΝΙΝΤΗ ΡΙΡΟΟῦΒΡΕ, 

Πσμαπο Τον, ἴμε Γπάίαης αγε οἱ αἲὶ πιοη πιοςί Ῥ]αςε 
απά Ῥργε-επηϊπεπί ΡΥ Ταν, {ου ἵπ ἴΠεῖγ Ἰαπά ἴ]ιο Ῥοπες 
οξ ἴλλε εΙερμαπῖς αγε ἴοδςεᾷ αφίἀς απἆ πο οπο ἴτοιρ]ος 
ἴο 5ο πεαν ἴποπι, ]αςί αξ ἵπ οιγ Ἰαπά ἴμο Ῥοπες ος 
εαϊῖ]ε απά οΓ α55ες αγε ἰγεαίεά: ἴΠεγ ενεῃ 5δαγ ἰμαί 
ἵῃ ΠΙΔΠΥ Ῥί]ασες ἴλμο 5κι]]ς οἱ πε οΙορ]λαπίς, ἕαδ]κς απ 
α]]. ατα Ῥι1]{ 1πῖο ἐλποίῖν Ἠοιιδα γνα]]ς. Βιϊ ν]αῖ «Ποι]ά 
νο 5αΥ οἱ ἴμο Οε[ῖς, ἵπ ν]οδο οοιΠίχγ, αοοοτά(πο ἴο 
τεροτῖ, α οεγίαϊπ τῖνεγ οαττίες ἴῃμο απιρεν ἀονγΏ ν 

15 νναϊους απ ἴπα αππραν ἶ5 {οαπά ἵπ αραπάαπσς 
ενετγννηετε Ὦγ ἴπε τῖνεν Ῥαπκς, οαςῖ α5Ώονγε ]ῆκα ἴ]α 
ῬοβΡρ]ιες οἩ ἴ]λο Ῥεασῃπες ἵπ οἱ οοαπγνϱἲ Τῃη- 
ἀεεά. ἵπ ἆαγς σοπο ΡΥ ἰλποαῖν οπ]άτοῃ αἲ Ρ]αγ αςεά ἴο 
ἴοςς 1 αροιῖ, ἴλοισῃα που ἴΠεγ ἴοο οο]]εοί απἀ 
πεαδατε Τ, Πανίπσ Ἰδαγποά ἔνοπα τς Που Γογαπαϊία 
ἴΠεγ ατα. 

Άγε γοι ανναγο ἴλαῖ αἲ] ἴπεςε Ῥεορ]ες---ἴπε (Οε]ί», 
Ιπάίαπς, Γροτίαῃς, Αγαῦς. απά Βαργ]οπίαης-- εχαοί 
ηραίςο ἔγοπα ας. ποῖ ἔγοπα οἱ ]απᾶ οΥ {Τοπ ος Ποσ]κς 
απά Ἠογας, Ῥαῖ γοπα οἳς ονη Γο]]γ 5 Έου 1, νετ ὮΥγ 
Τοτοε ΟΕ αΤΠΙς ΑΠΥ ΡεοΡ]ε σοεῖ ἴ]ο πρρεχ Παπά απά οΟΠ]- 
Ρε] ἴἶιο ναπαιῖσῃεά ἴο ραγ ἴμεπα 51Ίνου, ΕΠίς {5 οα]]εὰ 
εηραΐε, απ 1 ἶἱ5 α εἶσηπ ἴΠαϊ Ῥεορ]ο ατε ποῦ νετγ 
{ογίαπαῖε οΥ Ῥτανε 1 ἴΠεγ ραγ ἰπίραῖε Το οἴμους. ἵπεπ 
ἶς Τε ποῖ ἴχγαςο ἴπαῖ 1, ἴποισῃ πο οπο Ίας αἰἴἴασκεά 
ος οοπιρε]]εᾷ ἴλλεπα, Ριαἳ Ῥεσαιςο οἳ 5εαρία{ἴγ απά 5εἰ{- 
Ππάι]σεπςοςε. α οεγίαϊη Ῥεορ]ε ἴακα ἰλαί ννηίο ἴΠεγ 
Ρτΐζε πιοςί Ἠϊση]ν, «νε, απ οἳ ἐπεῖν ον νομἔίοι 
«οπςᾷ Ιξ ΟΥεΥ α Ίοπο τοιά απά αογοξς α ναςί εχραηςε 

Γἱο πιαγ Ἠανε ἴ]α Ἰαΐΐεν ἵπ ππᾶ, {ου ὶ5 '' Οεἰί5 ” πιαγ τείεγ 
ἴο ιο Οε]Ηρετίαπς οἳ ἴπαί σεπετα] τερΊοἩ, Ροίμ Οε]ί απἆ 
Τρετίαπς Ῥείπςσ Ιδίεαά ἴπ ἴπε ποχί 5δες[ίοῃ. 

1 Ἔμο Τρετίαηπς απ Άταβςδ Πανε ποῖ Ώθεῃ ππεπἰ]οπεᾷ Ργε- 
νΊοιδ]γ ἵπ Ὠπῖς 5Ρεεοῃ. Τηεϊῖτ Ιπο]αδῖοη Ἠετε πιαγ Ῥείοκεπ 
εΏ-έεπιρογε ἀε]Ινειγ. 
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ΡΙΟ 6ΗΒΥΞΟΣΤΟΝΜ 

τοῖς μηδὲ ἐπιβῆναι ῥᾳδίως δυναµένοις τῆς ἡμετέρας 
γῆς, οὐ τῷ" παντὶ κάκιόν τε καὶ αἴσχιον τὸ γιγνό- 

6 µενον; πλὴν ὅτι λίθους μικροὺς καὶ ἀσθενεῖς 
καί, νὴ Δία, θηρίων ὁὀστᾶ διδόντες λαμβάνουσιν 
ἀργύριον καὶ Χχρυσίον, ἀντὶ χρηστῶν ἀἄχρηστα 
» / / Δ / 

ἀντικαταλλαττόμενοι. μάλιστα δὲ θαυμάζω πολ- 
/ 2 -”. 5 σα - Δ ΔΝ / / 

λάκις ἐννοῶν" ὅτι Μῆδοι μὲν τὰ Σύρων λαβόντες 
α / Δ / / λ λ / 

γάπων καὶ ἔχαιρον, Πέρσαι δὲ τὰ Μήδων, 
Μακεδόνες δὲ τὰ Περσῶν, καὶ τότε ὤοντο εὐτυχεῖς 
γεγονέναι καὶ πράττειν ἄμεινον, ὅτε εἶχον τὰ τῶν 
ἀθλίων καὶ δυστυχούντων κτήματα. 
Ταῦτα δὲ οὐκ ἄλλως ἔγωγε ληρῶν εἶπον, ἀλλ᾽ 

”/ 

ὅτι τῶν τοιούτων, ὑπὲρ ὧν ἔχουσι τὴν πᾶσαν 
σπουδὴν καὶ ἐφ᾽ οἷς θαυμάζουσιν οἱ πολλοὶ τοὺς 

/ . / . ιά 3 2 » α 

κεκτηµένους, οὐδέν ἐστιν ὄφελος, ἀλλ οὐδεμιᾶς 
2 

ἄξια δραχμῆς τὰ σύμπαντα" οὐδ ἂν γένοιντο 
ἀνθρωποί ποτε εὐδαίμονες ἀνόητοι καὶ ἄφρονες, 
οὐδ ἂν τὸν ἐν Σούσοις παράδεισον οἰκήσωσιν,' 
ὃς ἦν, ὥς φασι, µετέωρος ἅπας. 

1 οὐ τῷ (4δ81βοΠ : οὕτω ΟΥ οὕτως. 
} ἐννοῶν Ἠεϊδκε: ἐνίων. 
ὃ οἰκήσωσιν ΙΙπᾷΟΓΕ, ἐνοικήσωσι Ἠεϊδκε, ἀνοικοδομήσωσιν 

Ῥοβϊ: οἰκοδομήσουσιν ΟΥ οἰκοδομήσωση. 

1 Βϊΐς οαπιρετ. ΤΠπεορηταδίιις, )ε Πιαρίαίδις 99. ο]αδδίβες 
ΠΙΡΕΥ α5 ἃ λίθος. 

5 ΒΥγ '' Θγτίαη ᾿ Ὀϊο ἶ5 Πιοιρηί ἴο Ἠανε πιεαπί Αδαγτίαη : 
Ἠετοάοίις (7. 69) δαγ5 θγτίαη ν/ας ἴπε (τεε]ς Τεγπι, Αδδγτίαπ 
ἴπε ῬατρατίαηἾ. Όγαχατες ἴπε ΝΙοᾶε αἲ ἴε οἶοδε οἳ ἴπε 
εενεπ{] οεπίΙτγ ἴοοἷ Ῥατῖ 1π λε 5αοἷς οἱ Ἀίπενεῃ. 
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ΤΗΕ ΘΕΗΥΕΝΤΥ-ΝΙΝΤΗ ΡΙΔΘΟΟῦΒΡΕ, 

ο 5εα ἴο ἴμοςε νο «απποῖ εα5!]γ ενεῃ 5εῖ {οοῦ προη 
οἳσ 5οἵ], 51ος. οοπάιοῖ ἶ5 αἱοσείῃεγ ππογα οονγαγᾶ]γ 
απᾶ ἀἰςστασε[α] 5 Ἑκχεερί {ον οπε ἰΠῃίπο, ἴπαϊ ἴπεν 
4ο οΏεχ Ππγ., {ταρ]ε Ῥεββ]ες1 απἀ, που Ῥοπες 
οἳ νν]ά Ῥεαςίς πεη ἴπεγ ἴακε οχ ἴ]νει απά σο]ἀ, 
εχοΠαπσίπσ πδε]εςς λίπος {ος αξεβα]!  Ῥαϊ Τ απη 
οξίεπ πιοςῖ αξοπίσῃεά πο 1 τοβοοῖ {λαῖ ἴμε ἈΤεᾶες 
Ίνοτο νε] οοπεηῖ, γες. ἀε]ίσμιεά αἲ Πανίπο σοῖ ἴλμε 
Αγτίαη 3 τίσμος, απἆ ἴπε Ῥετείαης ἵπ ἵπτη αἲ Πανίις 
σοῖ ἴλαί οἳ ἴπε Μεάες, απἀ ἴ]πε Μαοεάοπίανς ἴλπαϊ 
οἱ ἴπε Ῥετείαπς, απά ἴλαι ἴΠεγ Ὀιοισηί ἴπεγν Ἰαά 
αἲ ]α5: Ῥεοσππε Τοτίαπο΄ς ἀατπος απ ν/εγτε ΠΊοΤεΕ 
Ῥχοβρετοις αἲ ἴλπο πιοπιεπῖ Ὕνῃεῃ ἴπεγ Ἠαά ἵπ ]ιαίγ 
Ροδ5εςεῖοη γνπαῖ οποε λα Ρε]οπσες [ο ἴποςο ντείομεἆ 
απά απ[οταπαϊο Ῥεορ]ες. 

Ῥαΐ ἴπεςε ννοτᾶς 1 Ἠανο 5ΡοκεΠ, ποῖ ἵπ α αρ 
οξ Ιά]ε {ο]]γ, Ῥαῖ Ῥοεσααςε 5ο σοοᾷς, οπ ἴμο ρος- 
κεβοῖοη οἱ ν/μΙοἩ ἴπεγ Ἠανε εί ἰλεῖτ Πεανῖς απ {ο 
ΝΥΠΙΟὮ πηοδί Πππεη αἀπιίτο ἴποςα Νο Ἠανο αοαϊγεά 
ἴπεπα, ατα σοοᾷ Γον ποϊμίπσ, παγ, ατα ποῖ ννοτίῃ α 
εἴπσ]ε ἀτασεμιπα επ Ἰαπαιρεά ἰορείπετ: ΠΟΥ ϱαΠ 
ἨαππαἨ. Ῥεΐησς ϱνεγ Ῥεοοπιε Γογίππαϊο ἵ Ισποταπ! 
απ επωρίγ-Πεαᾶάεά, ποῖ ενεῃ 1 ἴπεγ πιακα Ελο Ρατ]ς 
αἲ Ῥαδα πείς ἀνγε]]ῖπο- Ῥ]ασςα, 8 Ρατ]ς νησι Ὕνας., νο 
αγ Το]ά, νΥΠο]]γ αρ ἴπ ττε αἲτ.ὃ 

Σ ΑΙ Φιδα ἴπαο ῬεΓδίαΠ ΠΙΟΠάΤΟΙ Πα ἨΠὶς οΠΙεβ Ῥα[ασα, 
νυΠηΙσΠ, Ι]κε πε ρα]ασε οἳ Χετχες αἲ Ροεγ5ερο]ῖ5. ν/ας Ῥι]{ οἨ 
Ἰο6:γ ατηβοῖα] Τεγτασες, ἵπ ΙππΙζαἴ]οη οἳ Βαβγ]οῃ. ΤΠ 5ρεακῖπρ 
Ε πε ρατις αἲ Θιδα Πίο πια Ἠαγε Πα ἵπ παπα ἴ]πε 
ΠαπρΊηρ σατᾷεῃς ᾿ οἱ Βαβγ]οῃ. Υπο Ὠϊοᾶσοτιας Ππαδε]Ε 
68115 α παράδεισος. 
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ΠΜ ΗΠΟΕΓΕΤΕΤΗ ΡΙΡΟΟΟΕΡΕ.;: 

ΟΝ ΕΚΕΕΡΟΜ 

0ονΏίτιονς 5αγτοπά(πρ πε (ατεε]ς Πε ο επῖς Ὠϊδοοιιτςε 
ατε ἴπε ορροςῖἴίε οϐ ἴιοδε ποϊεᾷ ἵπ οοππεχίοη γη ἴλαῖ οϐ 
ἴπε οπε ΡρτεσθαΊπρ, {ου 1Π ἴπε Ῥγεςεηί Ιηδίαηοε α]] πιαπιιδογ]ρῖς 
εχεερὶ Ρατίδῖπις 998ὔ αάά ἴλε Ῥήμταςε τῶν ἐν Κιλικία. 
Ἠπαϊ πνας εαἷά Ἱπ ἴπε Ιπἰτοάιοβοπ ἴο ΟΥ, Τ9 τερατάῖης ἴμε 
Ῥτοβ]επα Ῥτγεδεπίεᾶ Ὦν ἴῑλαί Ῥήναςδε ἶ5 εαια]]γ αρρτορτῖαϊε 
πετε, ἔοτ οπςθ πποτε ν7ε σεί πο εἶπε ἴο ἴ]ε Ρρίασε οξ ἀε]ϊνετγ. 

ΤΠε Ετοεάοπι ΥΠΙΟΗΣ ἴπε 5Ρρεα]ετ ας οἩοδεῃ α5 Πῖς ἴπεπιο 
ἶ5 ἴμο Εγεοάοπι νυΠΙσὮ ομαγασίετίζες ἨΙπαςε]Ε, ἴπε ΡΠΙΙοςδοΡΠετ--- 
{γοεᾶοπη ἴο οοπιε απά 5ο ας 5μ]ΐς Πὶς {αΠΟΥ. ἔγεεάοπα ἔτοπι ἴ]πε 
αηχῖεί]ες απά Ἱποοπνεπ]εποῖος ἴπαί Παταςς πιαπκ]πᾷ αἲ Ίατσο, 
Εγεεάοπι τοπ ἴπε ἰεπιρίαίίοηπς ΠΙΟ αδδαῖ] 5εεκκετς αἲίοτ 
τῖομος οΥ {ατπε οΥ 5εΙ-ἴπάι]σεπσε. Θιο]ᾗ ἐγεεάοπι Ῥε]οπος ἴο 
Ἠἶπα Πο Ἰεαάς ἴπε 5ἵπιρ]ε 16, ορεαἸεπῖ {ο ἴπε ογάἵπαποες ο8 
Ζεις ταίπετ ἴπαπ ἵο ἴποςε οἳ 5οπιε Ἱπιρετέεοί, εατίμ]ν Ιανν- 
Ρϊνετ. ἜΤηϊ5 ογοεᾷ ἵ5 αθαπααπί]ν ΕοτΗβεά νι Παςίγαῖοης 
ἄταννη ἔτοπι (τθε]ς πιγἰἩ απ Ἠἱδίοτγ. 
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80. ΤΩΝ ΕΝ ΜΙΛΙΚΙΑΙ ΠΕΡΙ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 

{ - Δ ”/ / Ν / Υμεῖς μὲν ἴσως θαυμάζετε καὶ παράδοξον 
ἡγεῖσθε καὶ οὐδαμῶς σωφρονοῦντος ἀνδρός, ὅστις 
ἁπάντων ἀποστὰς περὶ ἃ οἱ πολλοὶ σπουδάζουσι, 
καὶ τρόπον τινὰ ἐάσας κατὰ ῥοῦν. φέρεσθαι χρήματά 
τε καὶ δόξας καὶ ἡδονάς, οὔτε γεωργὸς οὔτε 
ναύκληρος οὔτε στρατιώτης οὔτε στρατηγὸς περί- 
εισιν, οὐ σκυτοτόµος, οὐ τέκτων, οὐκ ἰατρός, 
οὐ ῥήτωρ, οὐκ ἄλλο τι σύνηθες πρᾶγμα ποιῶν,' 
οὑτωσὶ δὲ ἁἀτόπως ἰών τε καὶ ἀπιὼν καὶ παρ- 

/ ”/ λ .) .. ο / ο) 5 3 υστάµενος ἔνθα μηδὲν αὐτῷ πρᾶγμά ἐστι, ἀλλ 
ὡς ἂν τύχη τε καὶ ὁρμήσῃ' ̓ βουλευτήρια μὲν καὶ 
θέατρα καὶ συλλόγους ἀτιμάσας, ἐκκλησιάζων δὲ 
µόνος αὐτός' καὶ θεωρῶν οὐκ ὀρχουμένους οὐδὲ 
”/ ϱ) μ / . Δ / 3 ε) ἄδοντας οὐδὲ πυκτεύοντας οὐδὲ παλαίοντας, ἀλλ 
ὠνουμένους καὶ βαδίζοντας καὶ λαλοῦντας καὶ 

/ Φ 

μαχομένους, ποτὲ μὲν τούτοις ἅπασι προσέχων 
- α) 

εὖ μάλα καὶ τερπόµενος πολὺ μᾶλλον ἢ παῖδες ἐν 
Δ 

ἀγῶσι καὶ θεάτροις, οὐ προκαταλαµβάνων οὐδὲ 
» σι σολ / 1 Ν 50 / 5 ἀγρυπνῶν οὐδὲ θλιβόμενος, ποτὲ δὲ αὖ' µήτ 
5 ; Ἡ η» κ 5 Π 5 ω 8 
ἀκούων μηδενὸς μήθ᾽ ὁρῶν, ἀλλὰ μηδ᾽ εἶναι 

- / 

νοµίζων αὐτούς, ἐννοῶν ὃ βούλεται καὶ πράττων 
ἀδεῶς. 

1 ποιῶν ΕΠΙΡΕΤΙΙΙ5: κοινόν. 5 αὖ (αδαιβοῃ: ἂν. 
5 ἀλλὰ μηδ᾽ εἶναι Ἐπαρεταδ: ἀλλὰ μηδ εἰδέναι [)Β. μὴ 

δ᾽ εἰδέναι Μ. 
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ΕΝ ΡΙΞΗΕΤΕΤΗ ΡΙΡΓΟΟΡΟΕΡΕ.: 
ΟΝ ΕΚΕΕΡΟΜ 

Ύου Ρρετµαρς αγε εατρτῖςεά απ οοησῖάςτ Τζ ρα»ί αἲ] 
Ρε]ίεΓ απ α πιατ]κ ο οπο νο ἶς ὮΥ πο ππθαης οἱ 5ου 
Παάρεπιεπί ἵΕ α Ῥεγεοη αραπάοης αἲ] ἴπαῖ πιοςῖ πιεη 
νίον; ν ΤΗ 5οτίοις τεσατά απᾶ., αξ οπε πηὶσηϊ 5αγ. Ῥεγ- 
πηῖῖς τίομες απ {απιο απά Ῥ]εαξατες το ἀτηϊι ἀοννη- 
«ἴγααπῃ Ραΐ σοες αβροιί ας πεΙἴῃεγ ΓαΥΠΙΘΥ ΠΟΥ γαάθΥ ΠΟΥ 
«οἰάΐεν που σοπογα]. ΠΟΥ ας «Ποεπιακετ οἵ Ῥαϊ]άον οἵ 
ΡΙγς]οίαπ ΟΥ ΟΥάΤΟΥ, ΠΟΥ αξ οΟΠ6 ἑΠπσασες ἵπ αΠΥ οἴ]ον 
οα5ίοππαχγ οεσαρα οι. Ραἱ. ο πε οἴμεν Παπά. οοπΊο5 
απά σοος ἵπ ἴΠίς «ἴπαπσο {αβίοι απά Ρριαῖς ἵηπ αἩ 

αρρεαταπος ἵπ ρ]ασες νηετο ηςε Ίας πο Ῥαδίπεςς αἲ αἱ] 
Ραΐ ταίπεν νηετο «Παπος απά Ἱπιρα]ςα πιαν Ἰοαά Ἠϊπη. 

Οοιποῖ] «παπιρογς απ ἐπεαίτος απά αςςοπιρ]ῖες Ἠε ηας 
πε]ά ἵπ Ισ εξίεσπα, απ γεῖ πε οοπααοῖς α Ῥορα]ατ 
αα5ετηΡ]γ αἲἰ ϱγ Πἰπιςε]ς ἴλλα «Ροοϊασ]ες νυπίσ] αἰῑταςί 
Πὶς σαζε ατα ποῖ ἆαποςτς ΟΥ 5ΙΠς6Ι5 ΟΥ Ῥοχε5 ος 
Ἠτεδί]ενς, Ραἳ Ῥαγους απἆ 5ἴτο]ετς απᾶά ἴα]κεις απἆ 
Πσηίενς: 5οπιεξίπηες αἰἰ ἴλεςο τοσείνε Πῖ5 νετγ »ἰτῖο 

αἰἰοη{Ιοη. απ Ίο ἀοτῖνες Έγοπι παπι ΠΠΙΟἨ ΠΙοτα 
επ]ογπιεπί ἴπαπ 4ο Ῥογς αἲ αἴπ]εῖο εοπϊεςίς απἀ 
Ὠιεαϊτίσα] ρεγίογππαποος, αἰἴποασῃΏ ο ἆοες ποῖ οοπιο 
αηΏεαά οἱ πιο ος Κεερ αν/αΚκε αἩὶ πὶσ]ηί ἰο οεῖ α 5οαῖ 
ος οεῖ οταδπεὰ ὮΥ ἴ]ο οτοννά; αἲ οἴλος πηες, οἩ ἴπε 
οοΠίτατγ., Ίο πεϊίπεν Ἠθαῦξ που 5665 αΠγ αἶπρ]ε οπε 
οΕ ἔπεπα, Ραΐἱ ἴσπογες ἰΠεῖν εχίσίεπος, ἐΙπ]ίπς ο αΏγ- 
Ὠπο Ενας οιηἓς Ἰής {απογ απά αοῖπο νηλοιι{ ἔεαν. 
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ΡΙΟ 6ΗΠΒΥΒΟΞΤΟΜ 

ὃ ᾿Εγὼ δὲ τοῦτο μὲν λαμπρὸν ἡγοῦμαι καὶ µακά- 
ριον, εἴ τις ἐν οἰκέταις ἐλεύθερος εἶναι δύναται 
καὶ ἐν ὑπηκόοις αὐτόνομος' ὑπὲρ οὗ" πολλὰ μὲν 
Λυδοὶ Φρυξί, πολλὰ δὲ Φρύγες Λυδοῖς ἐπολέμησαν, 
πολλὰ δ᾽ "Ιωνές τε καὶ Δωριεῖς καὶ ξύμπαντα 
γένη, ἀνόητοι εἴδους' αὐτονομίας ἐρῶντες. οὐδεὶς 
δ᾽' ἐγκεχείρηκεν τοῖς αὐτὸς αὑτοῦ χρῆσθας νόµοις, 

οἱ δὲ ξύμµπαντες περὶ τῶν Σόλωνος καὶ Δράκοντος 
καὶ Ἰλόμα καὶ Ζαλεύκου νόμων ἐρίζουσιν, ὅπως 
τούτοις ἀλλὰ μὴ τούτοις ἔπωνται, μηδενὸς αὖ 
μηδὲ ἐκείνων οἷα ἐχρῆν θέντος. Σόλωνα μέντοι 
καὶ αὐτὸν εἰρηκέναι φασὶν ὡς' αὑτῷ μὴ ἀρέσκοντα 
εἰσηγεῖτο ᾿Αθηναίοις, ἀλλ᾽ οἷς αὐτοὺς ὑπελάμβανε 
χρήσεσθαι. 

4 Δῆλον οὖν ὅτι πονηροὺς ἔγραφε νόμους, εἴπερ 
τοὺς ἀρέσοντας πονηροῖς ἔγραφεν' ἀλλ᾽ ὅμως καὶ 
αὐτὸς τούτοις ἐχρῆτο πονηροῖς τε οὖσι καὶ οὐκ 
ἀρέσκουσιν αὐτῷ. δῆλον οὖν ὅτι τούτων μὲν 
οὐδενὶ µετῆν αὐτονομίας, οὐδὲ ἐσπούδαζον οὐδὲ 

1 οἰκέταις (8541ΏΟΠ : οἰκίαις ΟΥ οἰκείαις. 
Σ ΑΕίετ οὗ Επιρεγίις αἀας δὲ. 
ὃ ἀνόητοι εἴδους] ἀνοήτῳ δὲ ψευδοῦς (Ἴῃδᾳᾳα, ἀνόνητον εἶδος 

ΞΟΠΗΥ. ἀλλὰ νοητοειδοῦς Εο5ῦ. 
4 ερῶντες. οὐδεὶς δ ΟΤΟΡ5ΡΥ. οὗ ἔρωτι ΞΟΠΏΥ: ἔρωτι οὐδεὶς. 
ὅ χρῆσθαι ΝΤοΤε]: χρᾶσθαι. 
6 βέντος Ἐπαροετῖας: τιθέντων. 
Ἰ. εἰρηκέναι 400Ρ5: εἰδέναυ. 
δ Α{ἴεγ ὡς {ασοῦς ἀε]εῖες ὅτι. 

1 Ἠονν πιο αῑά Το Ίκπον οἳ Πὶ5 νατίατα» Πετοάοίιις 
ῬερΊπς Πὶ5 αοσοιπῖ ος 1 γαῖα αἲ ἴ]ιε ροϊπῖ νπετε α]] πε οοΠΙΤΥ 
γνγεςδί οἳ ἴμοε Παἱγς Ἠῖνει ννας 5αρ]εοί ἴο ἴπε Τ γάῑαπς. 

Σ Ἔμο οαδια] γοβεγτεποο ἴο Νπππα, Ιεσεπάατγ Κῑπο απᾶ Ίανγ- 
Ρῖνεν οϐ Ποππε, 5αρροδίς ΕὨιαῖ ιο απάἶεπσο εἶπεν νας νγε]] 
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ΤΗΕ ΕΙάΗΤΙΕΤΗ ΡΙΡΟΟΌΒΡΕ, 

Α5 {ογ πιγςε]{, ούγονετ, 1 τεσατά Τζ ας α 5ρ]επάῖά 
απά Ῥ]εςςεᾷ 5ἰαΐοε οΕ Ρείπο, 15 ἵπ ἴπε τηϊάςί οἳ 5Ίανες 
0Π6 οαπ Ῥο α ες πΙαπ απά ἵπ ἴμο παϊάςί οἱ 5αβ]εοῖς 
Ῥε Ιπάερεπαάεπί. Το αἰίαῖῃ ἴλμὶς εἰαίο ΠΠάΠΥ γνας 
Ἠγεχα ασε ὮΥγ ἴπε Ι,γάίαης ασαἰηςί ἴπο ῬΠνγσίαπς 
απᾶ ὮΥ ἴπε ΒΗτγσίαπς ασαϊηςί πε Τγάΐαπ5. απά 

ΠΙΔΏΥ, ἴοο, ΡΥ Ροίῃ Τοπίαπς απἆ Ώοτίαης απἀ. ἵπ Γαοἳ, 
Ὦγ αἰ] Ρεορ]ε», {οοῖς ἴλαῖ ἴεγ ννεγε ἴο Ρε επαπποιγεά 
οἳ α οοιπ{ετ{αεῖς οἳ {γαεᾶοπα! Ὑεί ποπο οἱ πει ας 
απάετίακεη ἴο πδε Πῖς οὖν η Ῥεγσοπα] Ίαν; ἰπσίεαςα 
ΤΠεγ αἲὶ παπσ]ε ονεν ἴπε Ίαννς οϐ 2οἱοη απᾶ Ώταςο 
απά Ναππα απἆ Ζαἱειοις.” Ῥεπῖ ον Γοἡονίπσ ἴμε οπε 
εοᾶε Ραΐῖ ποῖ ἴπε οἴμεν, ἴποασ], οἩ ἴμο οἴπεν Ἠαπά. 
ποῖ 6νεπ οπο ΟΕ ἴμεςε Ίαψ/-σίνεν5 Πα {γαπιοά ἴμε 5οτῖ 
οἳ Ίαν πε «Ποι]ά. ΊΝΊγ., βο]οπ Ἠϊπιςε], αοοοταίπο 
το τεροτί, ἀεο]ατεά ἴΠαϊ Ἠε νίας Ρτοροδίπς {ον ἴμε 
ΑἰΠοπίαπς, ποῦ π]αῦ 5αϊςβεά Πϊπιςε]Ε, Ῥιαϊ αίμα 
ὙγΠαϊ Ίο αδςαππεά ἴΠεγ υνοι]ά αοεερῖ.” 

Ἠνιάεπ{Ιγ, ἰΠετείοτε, Ίο εοπιροςεά Ραά Ίαννς, 
ἱπάθεά Τε οοππρο5εᾶ ἴλπα Ίαννς ννΠίοἩ ννοι]ά ςαἲϊςεν 
Ραᾶ πιενπ: Ρατ, {ου α]] ἐλπαῖ, ενεπ 3οἱοι Ππαξςα]Ε αςοςᾶ 
ἴλεςε Ίαννς. Ῥαά ας ἴΠεγ Ἴνογο απά ποῖ εαἰςξαοζοτγ 
το Ἠϊπιςε]{, ΟἸεατ]γ. ἴπεπ. πο οπε οϐ μεσα Ίαν- 
οῖνει5 Ἠαά απγ οἰαίπῃ Το Ἱπάερεπάσπος, πουν αῑά ἴπεγν 

εχετῖ ἴλοπηςε]νες οἵ άσε Ίναγ {ΟΥ ἴμο ριτροςε οἳ 

ο ισαϊεᾶ οἱ 6ἶσε οοπίαϊπεἁ Ῥεγδοπς ΙΙΙ α Ἠοπιαπ Ὀας]κ- 
Ρτοιπά. Το Ῥο 5πα, αἲ αροιῖ Πῖς Έππο Ε]αίατοὮ Ὕγας οοπι- 
Ροδῖπρ Πῖς Ιΐε οἳ Ἁππια, Ῥαΐ ἴμε ΠαΠΠε αρρεατς τατε]γ Ιπ 
Οτεε]ς ντίηρς. ᾖΖαιειοις, εατ]γ Ἰανγ-ρίνετ οΕ Τ,οοτῖ ἵπ Τία]γ, 
Ὠαά Ῥεεπ ἀἱςοιδσεᾶ Ὦν Ερποτιις (41 οεΠίιτγ Β.ο.) ἵπ Ἠῖς 
0 πίνεγεαϊ ΠΗἰδίογη. 

ὅ ΤΠε {ταρππεπῖς οἳ 3ο]οπ)5 Ροεπ]5 Ρεατῖης προῃ Πῖς Ἱερίς- 
Ἰαΐϊοῃ ἴεςηεν ἴο Πῖς Ῥτίᾶάε ἵπ ἴιαο ασλ]ενεπιεπί: Ἠονγενεγ. 
Ῥ]αϊατο]μ τεροτῖς (δοἷοπ 10. 9) ναί, ἵπ ἀείεποο ο8 ῖς Ίαννς. 
901οΠ οποε 5α]ᾷ ἰλαῖ ἴπεγ Ίνετε '' ἴλε Ῥεςί Ίαννς πε Αἰπεπίαπς 
σοι]ά Πάνε αοοερῖεᾶ.᾽΄ 
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ΡΙΟο ΟΗΠΒΥΡΟΡΤΟΜ 

ἐπολέμουν ὅπως ὧσιν ἐλεύθεροι" ἀλλὰ γὰρ ἄφθονόν 
τε καὶ πολλὴν δουλείαν ἐντὸς τῶν τειχῶν ἐγκαθείρ- 
ἔαντες ἔπειτα ἐπάλξεσι καὶ πύργοις καὶ βέλεσιν 
ἠμύνοντο, ὅπως μὴ εἰσίοι ἔξωθεν παρ) αὐτούς, 
ὥσπερ εἴ τις νεὼς διερρηγµένης κλύδωνος ἔνδον 
ὄντος φυλάττοιτο καὶ πράγματα ἔχοι, µήποτε 
ἄνωθεν ὑπερβάλη. καθάπερ οὖν φασι τοὺς Τρῶας 
ὑπὲρ τῆς "Ἠλένης πολιορκεῖσθαι καὶ ἀποθνήῄσκειν 

. ”/ .”/ Σ) ε] . ι] / . Ν / 

οὐκ ἔνδον οὔσης ἀλλ᾽ ἐν Αἰγύπτῳ, ταὐτὸ πάθος 
οὗτοι πεπόνθασιν' ὑπὲρ τῆς ἐλευθερίας ἐμάχοντο 
καὶ ἠγωνίων, οὐκ οὔσης παρ᾽ αὐτοῖς. 

Σ .] ιά α) Αα / ”/ / / 

Αλλ᾽ ὅμως ἐκεῖνοί τε ἔλεγον πάντα πάσχειν 
ὑπὲρ τῶν νόμων, καὶ νῦν φασιν ἐν τούτοις εἶναι 
τὴν δίκην, ὁπόσ᾽ ἂν' αὐτοὶ δυστυχεῖς ὄντες συγ- 

, Ἀ μὴ ς / 8 / 
γράφωσιν ἢ παρ᾽ ἄλλων ὁμοίωνὶ παραλάβωσιυ. 
νόµον δὲ τὸν ἀληθῆ καὶ Κύριον καὶ φανερὸν οὔτε 
ὁρῶσιν οὔτε ἡγεμόνα ποιοῦνται τοῦ βίου. Ἅτοι- 
γαροῦν͵ ὥσπερ ἐν μεσημβρίᾳ λάµποντος ἡλίου 
δᾷδας ἵ ἴασι καὶ δαλοὺς ἀράμενοι, τὸ μὲν θεῖον φῶς 
ἐάσαντες, καπνῷ δε ἐπόμενοι κἂν μικρὸν αἴθυγμα 
δεικνύντι πυρός. ὁ μὲν οὖν τῆς φύσεως νόμος 
ἀφεῖται καὶ ἐκλέλοιπε᾽ παρ᾽ ὑμῖν, ὦ κακοδαίµονες: 
ἄξονας δὲ καὶ γραμματεῖα καὶ στήλας φυλάττετε 
καὶ ἀνωφελῆ στίγματα. 

Ν Δ Δ - Δ Δ ο, / 

Καὶ τὸν μὲν τοῦ Διὸς θεσμὸν πάλαι παρέβητε, 

1 πεπόνθασιν] πεπόνθεσαν ΑγΠΙΠΙ. 
} ὁπόσ᾽ ἂν Ῥβιρ]ς: ὁπότ᾽ ἂν ΟΥ ὁπόταν. 

ὃ ὁμοίων ΝΊοτε]: ὁμοίως. 
./ ” / 

ἐάσαντες ΝΤΟΤΕ]: ἐλάσαντες. 
ὅ ἐκλέλοιπε ΕΠΙΡΕΓΙΙΙ5: λέλοιπε. 

4 

1. Φἰο5ΙοΠογις ἶ5 δαϊά ἴο Ἠανε Ἱπνεπίαα ἰπῖς νονδῖοη οἳ πε 
Ἠε]εῃ 5ἱΟΥΥ., Ἱποοτροταπρ Π ἵπ Πὶ5 {απποι5 ραποάς, {οι 
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ΤΗΕ, ΕΙάΗΤΙΕΤΗ Ρ1ΡΟΟΙ ΠΡΙ 

Ρείπρ ἔτεε; οἩ ἴπε οοπίταχγ, αἲῑοτ ἴΠεγ ᾖαςά σαΐμεγεά 
υηξΗΙΠ ἴμε οοπιραςς οἱ ἐΠεῖχ οἳἵγ γνα]]ς 5ἶανοχΥγ υπο 
Ῥουπά ου Ππαξ, (πετεαροῃ νΙΏ ταπαρατίς απἀ ἴονγεις 
απαά πςς]]ες ἴεγ ἰτίεὰ ἴο ρτοῖεοῖ ἴπεπηςε]νες ασαϊηςί 
ἴπε «Ἠαηςς ἐλαί {γοεάοπα πηὶσ]ηῖ τηαΚκε 15 εΠΙΣΥ αΠΙΟΠΟ 
ἔλεπα ἔτοπα υημοαϊ, ]αςί ας 16, νηει α «Π{ρ᾽ς 5εαπη5 
ηανε ορεπεᾷ αρ απᾶ ἴ]ο Ἠο]ά ἰς αἰτοαάγ ἰα]ίπο γγαῖετ, 
ΟΠΕ Ίγετε ἴο ἴακε Ἱπθαδυγες οϐ Ῥτενεπίοηπ απά Ῥε 
εοποθγπεᾷ ]εςῖ Ρρεγοεμαπςεε ἴ]λο 5εα πιὶσηῖ 5Ίγεερ Ονεχ 
{γοπα αὔονα. ΑοοοτάΙπα]γ, 1α5ί ας 1ἱ 15 ςαἷᾷ ἴλαῖ με 
Έτο]απς {ον Ηε]επ)ς «εακε επάιτοά 5ἶεσρε απ ἀθαίῃ, 
αἰἴΠοισΏ «Ἠε ννας ποῖ αἲ Έτογ Ραῖ ἵπ Βσυρία ]α5ί 
5ο Ὠας Τί Ῥεει γψῖ ἴΠεξδε Ίπεή--ἴπ Ῥε]α οἱ ἴπαῖτ 
Πγεεάοτα ἴλεγ {οισῃί απἀ οἴτασσ]εά, νἼεη αἰἰ ἴε 
ν/ηπ]]ο ΤΠεγ Ἠαά πο {γεεάοτη. 

Ὑεῖ ποῖ οπ]γ αῑά ἴ]ιοδε ππεη οΕ οἱά Ῥτοίοςς ἴο Ῥε 
επάιτίπο αἰ] Εήτιος ἵπ ἀείεποε οἱ ἴλμε Ίαν, Ραῦ ενεπ 
ΠΟΥ ΠΠπεΏΠ 5αν ἰλαί ]α5ίσε τεδίάες ἵπ ναίενον Ίαννς 
ΤΠεΥγ Ἠπεπισείνες, Ἱπο]εςς οτγεαίιτες ἴΠαῖ ἴπεγ ατο, 
πΙαΥ {ταπηο ΟΥ εἶδε Ιπῃετῖς ἤτοπα οἴλενς Π]κο {Πεπαδε]νες. 
Ῥαϊ ἴπε Ίαν νΠΙοΙ ἶ5 ἵγαο απά Ρἰπάίπρ απἀ Ρ]αΐη ἴο 
Ρεμο]ά ἴ]παγ ποϊίῃεν 5εε που πακε α σαἱᾷε {ος ἐ]ιοῖχ 
Πίο. ο αἲ ποοῃ, ας 1ΐ Ίγετε, Ρεποαίῃ ἴλε Ῥ]αζϊπο 51Ἡ, 
Ώπογ 5ο αροαῖ γη Τογοῃες απ Παπιρεαας ἴπ ἰΠπείῖγ 
Ἠαπάς, Ισποτίπσ ἴλπε Ἰσηί οἱ Ἠεανεπ Ῥαΐ {ομονήίτπς 
5ΠηΟΚε 15 Τὲ «Πουνς ενεπ α 5ΗσΏί σΗπῖ οἳ ᾖτε. Τπας, 
γηη]]ο πε Ίαν οἳ παίιταο ἶ5 αραπάοπεἀ απ εε]ρςοὰ 
ΝΗΙΗ γοα, Ῥοου απ[οτιπαίες ἴπαί γοι ατε, ἰαρ]εῖς 
απά δἰαίιία Ῥουκς απἆ 5ἶαῦς οἱ 5ἴοπο να ἐλπεῖν Εγιῖί- 
Ίο55 «γτηβο]ς ατα ἵτοααςαγεά ΡΥ γοι. 

Αραίπ, ν/π]]ε ἴπε οτάίπαπος ο{Ζ εις γοι ἵταηδσγεςςοά 

Ίπες οἳ νγΠῖο] Ἠανε Ὀεεπ Ρτεδετνεᾶ ὮΥγ Ρ]αΐο (Βλαεάγις 949 Α). 
Ἠετοάοίας Τε]]ς πε δίοιγ ἵπ στεαῖ ἀείαῖ] (2. 119-119), απἀ 
Ἠτῖρίάες αδεᾷ ἴλαῖ νειδίοπ {οΥ ἴπε ἔταππεγγοτ]ς οἱ Πὶς ΠΗείει. 
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ΡΙοΟ ΟΠΒΥΡΟΡΤΟΜ 

ἃ Δ - ο Ἂ Ν - - ο Δ 

τὸν δὲ τοῦ δεῖνος ἢ τὸν τοῦ δεῖνος ὅπως μηδεὶς 
/ ι Α α ΘΕΑΤΗ Α 

παραβήσεται σκοπεῖσθε. καὶ τὴν ἀρὰν ἣν ᾿ Αθηναῖοι 
- / / ον ον 

περὶ τῶν Σόλωνος ἔθεντο νόμων τοῖς ἐπιχειροῦσι 

καταλύειν ἀγνοεῖτε Κυριωτέραν οὖσαν ἐπὶ τοῖς 
-- Δ » / Δ 

ἐκείνου νόµοις' πᾶσα γὰρ ἀνάγκη τὸν συγχέοντα" 
/ 3 Ν Αα 

τὸν θεσμὸν ἄτιμον ὑπάρχειν'' πλὴν παῖδας καὶ 
3 ην - ς 

γένος οὐκ ἐπέξεισιν, ὡς ἐκεῖ, τῶν ἁμαρτανόντων, 
- / Αα 

ἀλλ᾽ ἑκαστος αὑτῷ' γίγνεται τῆς ἀτυχίας αἴτιος. 
5 - - 3 Φ 

τὸν οὖν ἐπιχειροῦντα τοῦτον ἀνασώζειν ὡς ἂν οἷός 
5 λ / » ες 1 / σος / 

τε ᾖ καὶ τό γε καθ αὑτὸν φυλάττειν οὐδέποτε 
’ - / / 

ἂν μὴ φρονεῖν φαίην έγωγε. 
α-. αν / - αν 

τ Πολὺ δὲ μᾶλλον ὑμᾶς θαυμάζω καὶ ἐλεῶ τῆς 
Αα λ / / » ον / 

χαλεπῆς καὶ παρανόµου δουλείας ἐν ᾗ Κζεύξαντες 
ΑΙ ον / / 

αὑτοὺς ἔχετε, οὐχ ἑνὶ δεσμῷ µόνον περιβαλόντες" 
ν / ς » Ὡν 

οὐδὲ δυσίν, ἀλλὰ µυρίοι», ὑφ᾽ ὢν ἄγχεσθε καὶ 
- - 3” ς / Αα. 

πιέζεσθε πολὺ μᾶλλον τῶν ἐν ἁλύσει τε καὶ κλοιῶ 
- Δ Δ 

καὶ πέδαις ἑλκομένων. τοῖς μὲν γὰρ ἐστι καὶ 
α. / - Αα 

ἀφεθῆναι καὶ διακόψασι φυγεῖν, ὑμεῖς δὲ ἀεὶ 
ος / Ν Δ Ν / Ν 

μᾶλλον κρατύνεσθε τὰ δεσμὰ καὶ πλείω καὶ 
/ Δ / ϱ/ αν. 

ἰσχυρότερα ἀπεργάζεσθε. καὶ µή, ὅτι οὐχ ὁρᾶτε 
ον ορ - ντο ο θ / ον Δ / 

αὐτά, ψευδῆ καὶ ἄπιστον ἡγεῖσθε τόνδε τὸν λόγον" 
- νε / - 9 ει / 

σκοπεῖτε δὲ Ὁμήρου τοῦ καθ ὑμᾶς' σοφωτάτου 
ο, Ν ο ο, η » 

ποῖ ἄττα δεσμὰ τὸν ᾿Αρη φησὲ κατασχεῖν, 

1 συγχέοντα (04541ΏΟΠ: συνέχοντα. 
Σ τὸν νι [)Β. τόνδε τὸν ΕΠΙΡΕΓΙΙ5, τὸ πᾶν ΑγΠῆΙΠΙ: τὸν 

δὲ Μ. 
3 » ον ϕ αν κι ελαιν Λ . 3 - 

ἄτιμον ὑπάρχειν ΕΠΙΡΕΓΙΗ5. ἀραῖον ὑπάρχειν Ατηϊπι: ἀθηναῖον 
ἐπάρχεωμ. 4 αὐτῷ Ἠεῖδ]κε: αὐτῶν. 

ὅ ἀνασώζειν οπδαπβοηή:. ἂν σῴζειν. 
6 περιβαλόντες ΕΤ βαβ]ς : περιβάλλοντες. 
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ΤΗΕ, ΕΙάΗΤΙΕΤΗ ΡΙΡΟΟΙ ΒΡΕ 

Ίοης ασο, ἴλο οτάίπαπςε οἱ ΜΠίς ππαπ οἳ οἱ ἴμαί γοι 
πηακε 1 γοιτ αἶπι ἴλαῖ πο π]αἨ. 5μα]] Ίχαηδογεςς. 
Μοτοθονογ., ἴμπο οαγδαο ν’ΠΙοµ {με ΑἰΠοπίαπς εδίαρςῃπεά 
ἵη εοππεχίοη γή βοἱοπ)ς Ίαγνς ασαἰηςί αἰἱ νν]λο 5Ποιι]ά 
ατεπαρί ἴο ἀεςίτογ ἴπεπι ! γοι {11 ἴο 56ο ἶ5 ποτ 
ναμά ἰοιοβίπς ἴπε Ίαννς οἳ Ζεις. ἔον Τζ ἶς νΏοΙ]γ Ἱπ- 
ενΙίαρ]ε ἴαί Ἠο πο αἰζοπαρίς ἴο παν ἴπε οταϊπ- 
8ηΏςε οἱ Ζεας 5Πα]] δε απ οπ{]αν---εκοερί ἴλπαί ἵπ τίς 
Ιηδίαπος οΠμΙ]άτεη απά ΚΙΠπςππεπ ο πε σα1]ίγ ατε ποῦ 
πε]αάεά ἵπ Πε ριπςμππεηῖ, ας ἴΠεγ νετο αἲ ΑἴΠεης; 
Ἰηξίεαά, εας 15 Ἠε]ά αοεεοιπίαβρ]α {ον Πῖς ον Πιῖς- 
{οτίαπθ. ἸνΠοενεχ, ἰπετείοτα. ἴτίες {ο τεδοιε ἴλΠίς 
οτάίπαηςε α5 Ρεςί Ίε οαη απα ἴο σιατᾷ Ἠὶς οννη οΟΠ- 
ἀποῦ Τ {ος πιγ ρατί νοι]ά Πενεγ 5αγ ἶς Ἰαοκίπο ἵπ 
Πιάσεππεπῖ. 

Ῥιϊ ππαοὮ πποτο ἆο Τ πιαχνε] αἲ απἀ Ρίΐγ γοι Σ Εογ 
ἴπε οτίενοις απά ππ]ανγ{α] «Ίανοτγ ππάεγ νηοςε γοκο 
γοι Ἠαναε Ῥ]αοεά γοιχ Ἠθος, {ογ γοι Ἠανα τον 
αΡοιαῖ γοι ποῖ ππετε]γ οπο 5οί οϐ Εεΐίτενς οἵ ἴννο Ρα 
Γποιςδαπᾶς, Γείεις Ὦγν νΏίομ γοι απο μτοιί]οά απ 
ορρτος5οά ΠΙΙΟΗ ΠΠΟΥΕ Παπ ατε ἴλοςε Νο τας ἴπεπι- 
«ε]νες αἶοπο ἴπ οπαῖπς απά Ἠα]ίενς απᾶ «Πασκ]ες. ου 

ΤΠεγ Ἰανο ἴλε «Ἀαποε οξ τε]εαςε οΥ οἳ Ῥγοακίπς ἐλεῖτ 
Ροπᾶς απά Πεεῖπς, Ραΐ γοι ατε α,ναγς «ἰεπσίμεπίπο 
γοισ Ῥοπάς απά πιακίηπσ ἴλοπαῃ πηοτε ΠΠΠεΤοας απά 
«ἴτοπςετ. ἈΙογεονοτ., ΠΊΕΥΕΙΥ Ῥεσαίςε γοι ἄο ποῖ 5εε 

γοιχ Ῥοπάς, 4ο ποῖ ης Ελαῖ ἴπεςα γνονᾶς οἱ πηῖπε 
8γε {αΐ5ε απ πίτας ννοτίΏγ: Ππαγ, οοησίἀεν Ἠοπιοι--- 
νο ἵπ γοις οςΗππαίοη ἶ5 νήςοςί οἱ αἱ]- -απᾶ ν]αῖ 
Κἰπά ο Ῥοπάς Ίιε 6αγς πιαάςε Άτες οαρᾶνε, 

1Ο, Ατὶδίοΐ]α, «{ίλεπ. Ρο]. 16. 10. 
Σ Ὀϊο Πετε τεσα]]ς Πῖς ορεπίπρ θἰαίεπιεπί, ἴλαῖ Ἠῖ5 Ἠεατετς 

πιαγ Ὄε 5ατρτῖδεὰ αἲ Πῖς οοπα ο. 

Τ ὑμᾶς Ἐπηιρετίας: ἡμᾶς. ὃ φησὶ ἈΤοτε]: φασὶ. 
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ΡΙΟ 6ΟΠΒΥΞΘΟΡΤΟΜ 

. ’ / »./ - σα ” ”/ 

ὠκύτατόν περ ἐόντα θεῶν, οἳ "Όλυμπον ἔχουσιν, 
ο ο, / ο 2) / σον ο 
ηυτ αραχγια λεπτά, τα γ ου κε τις οὐδὲ ἴδοιτο. 

Μὴ οὖν οἴεσθε τὸν μὲν "Αρη, θεὸν ὄντα καὶ 

ἰσχυρόν, οὕτως ὑπὸ λεπτῶν τε καὶ ἀοράτων 
-. ο. / 

πεδηθῆναι δεσμῶν, αὑτοὺς δέ, πάντων θηρίων 
ἀσθενεστάτους ὄντας, μὴ ἄν ποτε ἁλῶναι δεσμοῖς 
.] / 3 εν) ” λ / Δ α] / 

ἀφανέσιν, ἀλλ᾽ εἰ μὴ σιδήρου τε καὶ ὀρειχάλκου 
εὖ' πεποιηµένα εἴη. τὰ μὲν οὖν σώματα ὑμῶν, 

Ὡ / οἷα δὴ στερεὰ καὶ τὸ πλέον γῆς γέµοντα,᾽ τοιούτων' 
- / 

δεῖται' τῶν κρατησόντων' ψυχὴ δὲ ἀόρατός που 
- 3’ - / 

καὶ λεπτὴ φύσει πῶς οὐκ) ἂν δεσμῶν τοιούτων 
- / 

τυγχάνοι;  ὑμεῖς δὲ στερροὺς καὶ ἁδαμαντίνους 
Αα. Δ α 

πεποίησθε πάση µηχανῇ πλεξάµενοι, καὶ τὸν 
/ . λ 

Δαίδαλον΄ αὐτὸν ὑπερβεβλημένοι τῇ τέχνη τε καὶ 

σπουδῇ πρὸς τὸ πᾶν ὑμῶν µέρος τῆς ψυχῆς κατα- 
δεδέσθαι καὶ μηδὲν ἐλεύθερον εἶναι μηδὲ αὐτόνομον. 

/ Δ Ὡὶ ζ ς / « Ν Δ Χ - / 

τί γὰρ ἦν ἡ Ννωσίων εἱρκτὴ καὶ τὸ τοῦ Λαβυρίνθου 
Δ / 

σκολιὸν πρὸς τὴν σκολιότητα καὶ τὸ δυσεύρετον 
- 2 / / α] ς λ ν 

τῆς ἀφροσύνης; τί δ᾽ ἡ Σικελικὴ φρουρὰ τῶν 
᾿᾽Αττικῶν αἰχμαλώτων, οὓς εἰς πέτραν τινὰ ἐν- 

έβαλον; τί δ ὁ Λακώνων ἹἸεάδας καὶ τὸ παρὰ 

1 εὖ ἀε]εῖεά Ὦ}γ Πεϊδκο. 
2 γῆς γέµοντα ΨΙΙἩ Μ. ἐκ γῆς γεγονότα ΑτΠΙΠ: ὀργῆς 

γέµοντα {]Β. 
τοιούτων ΕΠΙΡΕΤΙΗ5: τοσούτων. 
δεῖται (ἀ66ε]: δεῖ. 
οὐκ αἀάεᾶ Ὦ} (σεε]. 
Α{ΕΙΟΓ τυγχάνοι (29ε] ἀε]εῖες κατὰ τὸν Ἡφαιστον αὐτόν. 
Δαίδαλον] Ἡφαιστον ΕΠΙΡΕεΓΙΙ5. 

1 Α Ραδίοπ οἱ Οάγ.εει 8. 98] απᾶ 8. 980. 



ΤΗΕ ΕΙάΗΤΙΕΤΗ ΡΙΡΟΟΙ ΒΡΕ 

ΑΠλοισ] πε Πεεῖεςί οΕ ἴο σος Υπο Ἠο]ά 

ΟἸγπαρας, Ῥοπάς Π]κε βΊπιγ 5ρίἀετ-νγεῦς. 
Ἠπ/ΠΙοΗ πο ππαπ ϱ επ οοι]ά 5εθ.1 

Τπετ, ελίτ] ποῦ ἴλαῖ Άτος, σοᾷ ἴλαί Ώε ἵνας απἀ 
πιϊσΗ!ϊγ, ἵγας παᾶο οαρίΊνο Ὦ}Υ Ῥοπάς 5ο ἀε]ίοαίε απιά 

Ἱηνίκίρ]ε νηῖῃα], απᾶ γοῖ ἴπαῖ γοι γοιπςε]νος, οἳ αἲἱ 
ογεαίιτες ἴμο γγεαΚκεςί, οοι]ά πεναχ Ρε πιαάε οαρίϊνε 
Ὦγ πηθαης οἱ Ροπάς ἰΠαῖ αγο Πην]ςίρ]α Ῥαΐξ οπἱγ Ὦ} 51οἩ 
α5 Ἠανο Ῥεεπ ψε]] πιαάθ οἱ «ἴαε] απ Ὄναςς.- Ὑοιτ 
Ροα[ες., ἴο Ῥε 5αγε, Ρεΐπςο 5ο]ά απ {ου ἴπα πιοςί ρατῖ 
«οπαρο5εᾶ οἳ εατίῃ. τεαιίτο Ῥοπᾶς οἳ ἴμαῖί Κῑπά ἴο 
πιαςίεγ ἴπεπα: Ῥιαΐέ «ἴπος 5ο] ἰς Ιπνίςίρ]ε απ ἀε]λσαῖε 
Ῥν παϊιτο, νἩν παὶσΏί Τί ποῖ σεῖ Ῥοπάς οἳ κε ἆε- 
εορίίοη ὃ Βι γοι Ἠανε πιαάο Του γοιχδε]νες 5ἴαῦ- 

Ῥοτη. αάαππαπ πο Ῥοπάς. εοπἰτ]νίησ χαπια ΡΥ απγ απά 

ενετγ πηεαης, αγραδείης ἐνεπ Ὠαεᾶα]ας Ἠίτησο]ε ἵη 
γοιχ οταβί απᾶ ἵπ γοιγ 6εαρεγηεςς Το ἵπςιγο ἴλαῖ ενοετγ 
Ρατίο]ε οἳ γοιγ 5ου] ςἰμα]] Ἠανα Ῥθσι {οιετοά απά 
ηοπθ οἱ 1ξ Ῥε ἔγεἘ οΥ Ππαερεπαεπί. Έον νηαῖ ννετε 
ἴπε ἆαπσεοπ οἱ ἴΠε Οποςδίαης απἆ ἴ]ο ογοοΚεᾶ γηῖπᾶ- 
ησς ο ἴλο ΤιαργτίπἩ οοπχραγεᾶ ἴο ἴπε ογουκεάποαςς 
απᾶ ἴμοα Ιπῖτίσαογ οἱ ΓΟΗΥ 2 ὙἨΠαϊ ννας πο ΘΙοἴ]ατ 
Ρτῖςοη οΕ ἴμο Αἰλεπίαη οαρ{Ίνες, νο Ίγετο οαςί Ιπῖο 
α 5οτῖ οἳ τοςκγ ρίῖι2” Ἰψ]αϊ ἵνας ἴπε Οοεαᾶας οἱ ἴμε 
Αρατίαηςὁ ΟΥ ἴ]ο αςι-β]]εά τοοπα ἴΠαῖ ἴ]ε Ῥεγείαης 

5 ΤήΤετα]]γ. πιοµπίαϊη-οορρετ. ππεπΒοπεᾶ αξ εατ]γ ας ἴ]ε 
Ἠεςίοαϊο ἡΙε]ᾶ οἱ Ηετασ]ες (193). ἴπε 6τεανες ΟΕ ἴπε Ἠεγο 
Ῥεϊησ οἳ ἰπαῖ πιαϊετία]. 

ἳ Ῥος5Ιϱ]γ απ α]]αδίοπ ἴο ἴπε ἰταάϊποτ ἴπαί Ῥτοππείμειις 
{ογπιεᾷ ἴπε ΠπΠΙαΠ ταςε ΟΕ οἶαγ : οξ. Ῥαιδαπίας 10. 4. 4. 

3 Αΐἴετ ἴπε οοἸ]αρςε ος ἴπε Ιοϊ]]απ Ἐχρεα ο ἵπ 418 Β.ο.. 
ἴπε Αἰπεπίαηῃ οαρῖῖνες Ἴγετε ἴΠτονπ Ιπίο ἴπε αματτίες οϐ 
Ῥντασιςδε: οξ. Τπασγαϊάες Τ. 86-87. 

δ Α οἨαςσπι ο τανίπε Ιπίο ΠΙΟ ρτεαῖ ογΙπι]πα]5 Ὕγεγα 
Ἠατ]εᾶ : ο8. Τπασγα]άες 1. 194 απ Ῥαισδαπίας 4. 18. 4. 
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ΡΙΟ Ο6ΗΠΒΥΡΟΡΤΟΜ 

Πέρσαις οἴκημα μεστὸν τέφρας, ἢ νὴ Δία εἴ τινας! 

κόρας χαλεποὶ πατέρες, ὡς ὁ τῶν ποιητῶν λόγος, 

χαλκέων περιβόλων ἐφρούρησαν εἰἱρκταῖς. 

.] .) .) / . - - 0ὐδ) ἐγὼ' νήφειν ἐν τοῖς λόγοις ἔτι µοι δοκῶ 
- εν] - 

τῶν ἀνθρωπίνων συμφορῶν μνησθεὶς ἐπὶ πλέον 
Ἂδ - » ον Ν - / Δ ; 
η” τῆς αἰσχρᾶς καὶ δυσχεροῦς δουλείας ἣν δεδού- 

λωσθε πάντες: ὅθεν οὐ νημάτων ἔστι λεπτῶν' 

εὐπορήσαντας ἐξελθεῖν βοηθείᾳ κόρης ἄφρονος, 
σ . - / Δ . / - 

ὥσπερ ἐκεῖνον Ὀησέα φασὶν ἐκ Ἰρήτης σωθῆναι, 

εἰ μή τι αὐτῆς; οἶμαι, τῆς ᾿Αθηνᾶς παρισταµένης 

καὶ σῳζούσης ἅμα. εἰ γὰρ ἐθέλοιμι πάσας εἰπεῖν 

τὰς εἱἰρκτὰς καὶ τὰ δεσμὰ τῶν ἀνοήτων τε καὶ 
3 / 3” / κ) » / [ιά ΔΝ ”/ 7 

ἀθλίων ἀνθρώπων οἷς ἐγκλείσαντες αὑτοὺς ἔχετε, 
- / -- 

μὴ σφόδρα ἡμῖν ἀπηνής τε καὶ φαῦλος δόξω 

ποιητής, ἐν οἰκείοις τραγωδῶν πάθεσιν. οὐ γὰρ 

µόνον, ὡς οἱ δόξαντες ὑμῖν κακοῦργοι πιεζοῦνται, 

τραχήλου τε καὶ χειρῶν καὶ ποδῶν, ἀλλὰ γαστρὸς 
Γ - ”/ - ε 2. 9 . / ο 

καὶ τῶν ἄλλων μερῶν ἑκάστου' ἰδίῳ δεσμῶ τε 
Δ .] / λ Ψ. ” 110 λ Δ 

καὶ ἀνάγκη κατειλημµένοι εἰσὶ'' ποικίλη τε καὶ 

εἴ τινας ΝΤοτε] : οἵ τινας ΝΙ. εἴ τινες []Β. 
οὐδ᾽ ἐγὼ (αεε]: οὐδέ τω. 
ἢ Οαβῇς: καὶ. 
οὐ νηµάτων ἔστι λεπτῶν (3δαπβοῃ: νημάτων ἐστὶν οὐ 

λεπτῶν. 
5 εἰ µή τι αὐτῆς Ὠϊπάογε, ἀλλ᾽ οὐδὲ αὐτῆς ΑγΠΙΠ: εἰ µή 

τις αὐτῆς. 
6 ἀνοήτων Εππρετίἁ5: θνητῶν. 
Ἰ ἔχετε] ἔχουσι Ἠεΐσδκο. 
8 
9 

.» ο ὁ |- 

πιεζοῦνται] πιέζονται ΝΙοΤε]. 
ἑκάστου (Α58411ΏοἨ : ἕκαστον. 



ΤΗΕ, ΕΒΙάΗΤΙΕΤΗ ΡΙΡΟΟΙΗΒΡΕ 

Ἰαά.1 οἳ, ὃν Ζοις, ν]αῖ ννεγο ἴμε οτε] {αΐμενς οἱ οεν- 
ἴαἵη ππαϊάσης. νο, αξ ἴπε ροεῖς ἴε]] ας, 

Ἱππααγεά ἔπεπα ἵπ ρτίσοη οε]]ς οἳ εποϊτοβπρ Ῥγοησε ᾖ 3 

Ῥαϊ, πιεϊηῖπ]κς, Τ ἴοο απι πο Ίοπσεχ αοἰῖποσ 5επςΙρ]γ 

η σἰνίης ΤΠΟΤΕ «ραος ἵπ Πιν τεπιαχ]κς ἴο ἴλμα πηῖς- 
{οτίαπες ο πιαπΚίπά ἴμαπ ἴο πε ἀἰδστασθβα], οάΐοις 
εΊανετγ ἵπ Πίο γοι αἱ Ἠανο Ῥεενπ επηδ]ανεά, αἃ 
«Ίαναετγ ἔτοπα νΥΒΙο ΠΕΠ «απποῖξ «5οαρε ΒΥ ῬΡτον]άϊπο 

ἴΠεπηξε]νες ντ πε {μγεαςᾶς Ὦγ ἴ]ιο αἷά οἱ α ΓοοΙ5Η 
ΠηαΙάεη, ας ἴῃΠε {απποις Τῆεσεις ἰς σαἰᾶ Το Ώανε εξσοαρεὰ 
1η σαξεῖν {ποπι (τεῖε ὃ---αἲ Ἰεαςῖ, ΙΤ Γαπογ. ποῖ ππ]εςς 
Αἰπεπα Πογςε]{ γνετε {ο ]επὰ ευ αἰά απά ]οῖπ ἵπ πε 
γοδοας6. ου 1 Τ «ποι]ά γης ἴο παπιο αἰ] ἴπο Ῥτίδοηυς 
απά ἴπε Ροπᾶς οἱ ψῖέ]εςς, ντεϊομεά πια Ρεΐπος Ὦγ 
ΠΊΕΑΠ5 ΟΕ ννΏΙοΏ γοι Πάνε πιαᾶε γοιχςε]νος ΡΓΙΡΟΠΕΥς, 
ΡοςεῖρΙν γοι ννου]ά ἐΠίπ]ς π]ε απ΄ εχοεοάἰπσ]γ ἁῑς- 
ασγεεαΡ]ε απά 5ΟΙΥΥ ροεί {ΟΥ οοπιροδίηςρ ἰταρεαίςς 
οη γοις ΟΝΏ πηϊςζογίιηες." Έον Τι ἵξ πο πιεγε]γ 

ή Ῥοπαᾶς 5ο] αξ οοπῄΆπε ἔποςε νηοπι γοι οοπδίάςτ 
ογΙπηϊπα]ς- Ῥοπᾶς αροιῖ ποο]ς απ αγπης απ Ίεςς-- ρα 

νΙῃ α ερεσῖα] Ῥοπα {ον ἴπε Ῥε]]ν απἀ {ον εαςἩ οἱ ἴ]ια 
οἴπεν ρατῖς ἴλαῖ ἴπεγ Ἠανε Ῥεεπ πιαάο οαρίνεα, απἀ 
ΝΕ α εοπςἰγαϊηξ νηίο] ἶς οί] ναγ]εὰ απά οΟπΙρΙεΣ : 

1 Ἠεέεττεα ἴο Ὦν Οεσίας (48. 51. ὅ5). 
5 Αητηζιιεα Ὦν ἨΠαπιον ἴο Ἠιυπῖρίάες Βαπαξ: θα 

Φορμοσ]ες αἰ5ο ἀεα]ί υγ {Πε 6απιε ἴπειπε. 
ὃ Ατιαάπᾶ, ἀαισηίεν οἱ ΛΠΙΠΟς. σανε Τῃερειις ἴπε ἰπτεαςά Ὦγν 

ν’Π]οὮ ο πιαᾶςα Ἠϊς 65οαΡρε αΡἴεγ Ιαγίπς ἴμε ΜΙποίαιΓ. 
4 Ῥος5ϊρ]ψ α τεπιπίκοεπσοε οΕ ἴπε αβαῖτ ο Ίο ἰἱτασῖο Ῥοεί 

Ῥηνγπίσλιας, νποπα πο Αἰλεπίαης Ππεά οπε ἰποιςδαπά ἀτας]- 
πιας Ῥεσαιιδα Ὦν Ἠῖς (ἰαρέιγε ο ἨΜ]είις Ἶε Ὠαὰ τενῖνεα ἰπεῖτ 
5ΟΓΓΟΝ/ ΟΥΕΥ ἴ]ο {αΐε ο Ελεῖν Τοπίαη ΚΙΠΣΠΙεη : οξ. Ηετοάοῖιας 
6. 9Ι. 

10 κατειλημμένοι εἰσὶ ΑγΠΙΠΙ : κατειλημμένον. οἱ δ᾽ εἰσὶ. 

926 



ΡΙιΟ 6ΗΠΒΥΘΟΞΤΟΜ 

λ / 1 / ον Ἀ σον ο 9 πολυτρόπῳ’' καί µοι δοκεῖ τις ἂν ἰδὼν τῇ ὄψει 
- / Ν / ”/ Ν ο) / τερφθῆναί τε καὶ σφόδρα ἄγασθαι τὴν ἐπίνοιαν. 

Ἡ Πρώτη μὲν γάρ, οἶμαι, πρὸς ἔκαστον ἔστη' 
δέσποινα χαλεπὴ μὲν ἄλλως καὶ δυσμενὴς καὶ 
9 τά Σο κ. ος νά Ν α- Ἡ ἐπίβουλος, ἰδεῖν δὲ ἱλαρὰ" καὶ μειδιῶσα πρὸς 
ἅπαντας 

σαρδάνιον µάλα τοῖον 
15 - / . καὶ φέρει δεσμὰ κατὰ τὴν αὑτῆς φύσιν εὐανθῆ 

καὶ μαλακὰ τὴν πρώτην, οἷς, εἰκός ἐστι κατα- 
δεῖσθαι βασιλεῖς ἢ τυράννους καὶ πάντας" ὅσοι 
µακαρίων παῖδες κέκληνται' τούτων δὲ χαλεπώ- 

» λ δὲ α ολ / Δ / τερον οὐδὲν οὐδὲ μᾶλλον ἐμφύεται καὶ πιέζει. 
Δ δὲ / Ἴλθ ς / λ / φέ 12 μετὰ δὲ ταύτην ἦλθεν ἑτέρα, κλοιόν τινα φέρουσα 

υσοῦν ἢ ἀργυροῦν. τοῦτον δὲ περιθεῖσα ἕλκει 
Χα λ / Ἴ Δ Ν / ιά 

μὲν ἰδιώτας περὶ πᾶσαν γῆν καὶ θάλασσαν, ἕλκει 
- { 

δὲ βασιλεῖς καθ 'Ἡσίοδον, σύρει δὲ πόλεων στρα- 
” 

τηγοὺς ἐπὶ πύλας, ὥστε ἀνοίγειν καὶ προδιδόναι. 
ΔΝ λ / 9 / ή Ἂ » / Δ 

φησὶ δὲ κήδεσθαι τούτων οὓς ἂν ἀπολλύῃ, καὶ 
- ή / -- 

ποιεῖν εὐδαίμονας: ὥσπερ ᾿Αστυάγην ποτὲ Ἓθρος 
- - / 

ἐν χρυσαῖς ἔδησε πέδαις, ὡς ἂν δῆλον ὅτι πάππου 

κηδόµεγος. 
2 / / Δ α) 

18. Πολὺ δ) ἂν ἔργον εἴη διεξιέναι πάσας τὰς ἰδέας 

1 ποικίλη τε καὶ πολυτρόπῳ ΑΤΠΙΠΙ: ποικίλοι τε καὶ πολύ- 
τροποι. 

Σ τῇ αἀάεᾶ Ὦγ Ἐπηρετίας. 
3 ἕκαστον ἔστη Ἠεῖδκε: ἕκαστόν ἐστι. 
4 ἰδεῖν δὲ ἱλαρὰ ΥΝ Παππονν]ϊζ : ἰδεῖν' εἰ δ) ἄρα. 
5 Ῥεέοτε καὶ Ἐπαρετίας ἀε]εῖες χαλεπὴ δὲ ἡδονὴ. 
6 φέρει (1εε]: φέρειν. 
Ἰ οἷς] οἵἷοις Αγηϊτη. 
8 

9 

πάντας ΝΤΟΤΕΙ : πάντες. 
φησὶ δὲ κήδεσθαι (45α41βΟΠ : φασὶ δὲ καὶ δεῖσθαι. 
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ΤΗΕ, ΕΙάΗΤΙΕΤΗ ΡΙΡΟΟΙΓ ΒΡΕ, 

ΏΊΟΓΕΟΝΟΣ. [ Ῥε]ονε ἴ]αῖ αΠγ οπθ ΥΠΟ Παά 5εεπ ἴ]με 
ερεείασ]ε νου] Ἠανε Ῥεεπ ἀεΠρ]ηίοά Ὦγ Τε απαᾶ ννοι]ά 
εχεεεάἰπσ]γ αἀππῖτο ἴλο οοποεῖζ. 

Έον Εχει, 1 {αΠογ, ἴλετε οοπΠἹες ἴο εαςῃ α παϊσίγαοςς 
ΝΠο ἶ5 ἵπ οἴμεγ τερρεοῖς Παγςδῃ απά ἴ]]-άϊδροδεά απἀ 
ἵπαασῄοτοις, Ῥαΐ {π αρροαταπος οπεοενί{α] απ να α 
σπιῖ]α {ου αἱ]. 

Α. σπη]]α οἱ Ρογίεπῖ στίπη 1 

απά ἵπ Ἠενγ Ἠαπᾶς 5Ώο Ῥοαανς {εϊίογς ἴο ππαϊομ Ἠεχ 
παἴαγα, ΠΟΥΥΟΤΥ απ 5ο6ϊ αἲ Ενεῖ σἼαπος. 51ο] ας ἴ]λοδα 
ΨΗΤΗ νΏίοἩ οπε πσηί εχρεοί ἴλαί Κίπος οἱ ἴγταπίς 
αηΏά αἱ] νο Ἠανο Ῥεεπ οα]]αά ' «οηπς οἱ ἴμο Β]εςί 
Ἠανα Ῥεεπ Ῥουπά; γοαῖ ποϊμίπσ {5 πογο ογΊενοις ἴΠαπ 
ἴλοςο Ῥοπᾶς. ποϊηίηςσ οπος πιογθ οἸοςε]ν απἆ εχετίς 
ΠΊἹοτΟ Ῥγεδδατε. Αΐῑεγ Ἰεν ἴΠετο οοπηθς5 α. 5θοοΠά. 
Ῥοεατίπσ α 5οτί ο οοἶ]αγ οἱ σο]ᾷ οἵ 51νοτ. ἨΗανίπο 
ραΐ ἴπίς αροιί ἐπεῖτ πεο]ς, «πο ἄτασς ππεη ἴπ ρτϊναϊα 
εἰαϊίοη ατοιιπά ενοτγ Ιαπᾶ απ 5οα. γες. απά Κίπος ας 
νε], αοοογαίπσ {ο Ηερίοςᾶ.” απἀ 5ηε ἀτασς σεποτα]ς οἳ 
οἶζίες ἴο ἴ]ο σαΐθ5, 5ο ας ἴο ορεῦ ἴλεπα απ αοὶ ἴ]ο 

Ὠναϊίου.. Απά γεῖ 5ηο Ργοίεξςςες ἴο Ὦε 5οἡοῖίοις {ος 
ἴμεςε νΏοπι «Πε ἀθδίτογς, απἀ ἴο Ὄε πιακίπο ἴΠοαπα 
ΠαρβΡΥ--]αςί αξ οποςθ προηπ α πιο Όντας Ῥουπά 
Αδίγασος υηΙἩ σο]άεπ {οἴῖεις. ας Ῥεϊηπςρ, ενἰἀεπΙ]γ. 

«ο]ϊοῖζοις {ον Πῖς σγαπά{αίμον ! 3 
Ῥιαϊ Ττ νοα]ά ο α Ἠασε ιπάοτίαίπςσ το επαππεταῖα 

1 Οἄψεκει 90. 909. 8ροκεπ ο8 Οάγρδεαις Ὢπεηπ Ἡε Ὠαὰ 
ἀοᾶρεᾶ ἴπε οχ-ποοξ πιτ]εᾷ αἲ Πτα ϱν Οἴεδίρρις. 

Σ Τπ Πὶς Ἰογκε απά Ώαιμ (98-49 απἀ 969-264) Τε σα]]5 
ΠΕΠ δωροφάγοι. 

δ Ἠενοβοῖις ἀενοῖες ππιιοἈ 9Ρραοε (1. 101-199) ἴο ἴπο ἴα]ε 
οϐ Ογταςδ απᾶ Αδίγαρες, Ῥαῖ Ἡε 5αγς ποϊμίηπρ οἳ ρο]άεπ 
{εϊΐενς. Ώ]ο πιαν Ρε ΠΙπίΙπρ ἴπαῖ σο]ᾶ γνας τιδεὰ Υ ΗΠατραριι5 
απά Όντας {ο οοτταρί ἴπε 5ο]άϊενς οἳ Αδίγασο»ς, νο ἵπ ἴ]πα 
βπα] Ραϊῖ]ε πγετε 5ἴταπρε]γ τεαᾶγ ἴο ἀοδοτῖ. 
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ΡΙΟ 6ΗΠΠΒΥΡΟΣΤΟΜ 

τῶν δεσμῶν. ἐνα'ὶ δ᾽ οὖν ἄξιον μὴ παρεῖναι τὸν 
παραδοξότατον αὐτῶν καὶ ποικιλώτατον, ὃν, ἡ 
χαλεπωτάτη Φέρει δέσποινα, χρυσῷ καὶ ἀργύρῳ 
καὶ παντοίοις λίθοις. τε καὶ ψήφοις καὶ ζῴων 
κέρασι καὶ ὀδοῦσι καὶ ὀστράκοις, ἔτι δὲ ἁλουργέσι 
βαφαῖς καὶ ἑτέροις μµυρίοις τισὶν ὥσπερ ὅρμον 
πολυτελῆ. καὶ θαυμαστὸν ἀσκήσασα καὶ πολλά 
τινα ἐν αὐτῷ σχήµατά τε” καὶ μορφὰς µιμησαμένη, 
στεφάνους τε καὶ σκῆπτρα καὶ τιάρας καὶ θρόνους 
ὑψηλούς' καθάπερ οἱ περιττοὶ τεχνῖται κλίνας 
τινὰς ἢ θύρας ἢ ὀροφὰς οἰκιῶν κατασκευάζοντες 
ἕτερ) ἄττα μηχανῶνται φαίνεσθαι, λέγω δὲ οἷον 
θυρῶν ἐξοχὰς θηρίων κεφαλαῖς" ἀπεικάσαντες 
καὶ κιόνων ὁμοίως" ἔτι δὲ καὶ ἦχος ἐν τούτῳ καὶ 
φωνὴ παντοία κρότων τε καὶ ποππυσμῶν.' πάλιν 
οὖν τοῦτον περιβάλλει δημαγωγοῖς τε καὶ βασιλεῦ- 
σιν. ἀλλ᾽ ὅπως μὴ πόρρω που αὐτοὶ φερώμεθα 
ὑπὸ τῆς εἰκόνος, ὥσπερ ὄντως εἰδώλῳ τινὶ λόγου 
ἐπακολουθοῦντες, ὡς Όμηρος ᾽Αχιλλέα ἐποίησε 

- - 3 - 

τῷ τοῦ ᾿Αγήνορος ἑπόμενον μακρὰν ἀπελθεῖν. 
ἱκανῶς ἔχει. 

ἕνα ΝΤοτε] : ἔνθα. 

σχήµατά τε Ἠ γεΠπβασἩ : ὀχήματά τε []Β. ὄχημα τε Μ. 
κεφαλαῖς ἨΠεῖδ]κε: κεφαλὰς. 
Α4ΕΙΕΓ ποππυσμῶν Επιρετῖις ἀε]είες καὶ ἠχεῖ ταῦτα τὰ ». ϱ τὸ κ 

ά. 
ὅ ᾿Αγήνορος ἈΤοτε]: ἀντήνορος. 
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ΤΗΕ ΕΙάΗΤΙΕΤΗ ΡΙΘΟΟΙΕΒΡΕ, 

α)] ἴηο ναγὶιαἰίος οἱ ἴ]λε {οϊίους. 911. οπε νατίεϊγ 

ἀαδεγνες ποῖ ἴο Ῥε ονοτ]οοκοᾷ. ἴ]α πιοδί αππαζίπσ ο 

ποπ αἲ] απά ἴἶνα πιοδί οοπιρ]σαῖες, ος οαγγ]εὰ Ργ 

ἴπε Ἠαγςηοςί πιϊςίτεςς, α οοπιβίπαζίοη ος σο]ἀ απά 

οἶ]νει απαᾶ αἰ] ςοτίς οἳ 5ἴοπες απά ρεβρ]ες απᾶά Ἠογης 

απά ἴπδ]κς απ «Ἠοα]]ς οἱ απίηια]ς απ. ΕΙΥΙΠΕΤΠΙΟΥΕ: 

Ραχρ]ε ἆγερ απ οοιπί]οςς οἴμον ήπος, α 5ο ος 
οο511γ, πιαγνο]]οις πδσ]]ασθ ννΠΙοἩ «Ἠα ας οοπτϊῖνας, 

Πτα ἶπισ Ίπ ΤΕ π]αἩγ ραΐζίονης απά Γογπῃς---ογΟΝΗ5 απᾶ 

5εερίτες απ ἀἰαάεπις απἆ Ἰοβίγ ἵπτοπες---]αςί ας ἴ]ιο 
ονει-θαβί]ε ογαβίσππεν ἵπ Γαςμίοπίπσ οργίαϊη οοοῃες 

οἵ ἄοοις οΥ οείῆπος οἳ ποιςος οοπἰτίνο {ο πακκα ἔῃθπῃ 

ἂρρεαν εοπιεἰΠηίπς ἀῑβοτοπῖ {ποπ νυπαῖ ἴπεν ατα; 1 
πἹεαῃ, ΓοΥ οχαπηρ]ο, ππακίπσ Ῥο55ε5 οπ ἄοονς τεδειηΡ]ε 

Ἠοαςᾶς οἱ απῖπια]ς, απ Π]κοννῖςσο νηῃ Ῥοσςςος οἩ οΟΙΙπηΙς. 

Απά, {πγίμογπιοτο, ἵπ τΠῖς οο]]αν ατα Γοαπᾶ ποῖξο απ 

5ουπά οἳ ενενν ἸΙπα., Ῥοῖ] οἳ οἰαρρίπσ Παπᾶς απά ος 

οἸαοκίπο ἴοηπσαες.ὶ 3ο ἴΠὶς οο]]ας, 1π ἵατη, ἶ5 Ῥ]ασεά 

αροαῖ ἴπε ποοσ]ς οἳ Ροίῃ ἀεπιαροσιαες απᾶ Κίπος. Εαΐ 

εξ 15 ποῖ ουγςε]νες Ῥε οατ]εᾷ αἰοπο ἴοο [αν Ὦ}γ οι 

εἰπηῖ]ᾳα, ας 1 αοἰπα]]γ {οοννίπς α ννοτά-ρμαπίοπα, α5 
Ἠοπιεγ οαιςδεά Αολμί]ος ἴο σο α Ίοηπς ΥΑΥ οϐ ἵπ 

{ο]ονίπρ ἴλε ρΠαπίοπα οἳ Ασεπογ.” Της νη]] αῇποο. 

1 ο νονὰ ποππυσµός 5ἱρη]βεα ἴπε ποῖσε (πτθεκς πιαάε 
νι ἐΠπεῖν Ηρς ἰο οχργεςς 5ατργῖδο απ ααπαΙταΒοῃ. 

5 Πίαά 91. 595-605. 
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ΕΝΟΟΜΙΙΜ ΟΝ ΗΑΙΕ 

Έπτς «Ποτί εοπιρορϊΠοῃ---Ργεσεγνε επιρεάάεα ἵπ Θγπεδίιις) 
Πποοπιζιπι ον βαΙάποεδς---κε Ὠϊο)ς Ὠγαίΐκε ο {με ἅπαί απὰ 
Ῥγαίδε οῇ έ]ιε Βατγτοί, ΥΥΠΟ5ο Ἠϊ]ες αἶοπο Ἠανο οοπιο ἆονγῃ Το 
Ἡ5. 15 ο]εατ]γ α 5ορΒϊςίῖο εχεγοῖδε. Τ5 ορεπΙπρ 5επἴεπσε Ώδαγ5 
5οΙΠε τεδεπηΡ]αποε ἴο ἴπε Ῥτοεπι ο{ ΟΥ. ὅδ απ ππὶρηί 5αρσεςί 
α5 ἴπα ἴπιε οΕ 15 οοπιροβδίΠοπ ἴπο δα1Παο Ροπετα] Ῥετῖος ἵπ 
Ὀ]ο᾿ς οατεε. ΤΠε αρτιαρίπεςς νῖῃ νυΠΙοἩ πε οοπιροδΙ Ποπ 
οἱοδες ἵ5 Ἱπάθεεά εἰτίκίπρ, απά ἰλμαῖ, ἴορείπον η γηαϊ ας 
Ῥδεῃ τεσαγεᾷ αξ ταίμεν Ἱπαάεαιαῖε Παπαά]πσ οξ απ αἰἰτας[νε 
ἴπεπιε, πας Ιεὰ ἴο ἴο 5αρροβϊοπ ἴπαῖ νε Πανο Ῥαἱ α ἔτας- 
ππεπῖ οἱ ἴμε οτἱρῖπα] Ὕγοτίς. ἨΠούενεν, Βγπεδίας 5εεπ]ς ἴο 
νιενν 1 αξ οοπιρ]είο απἀ ΠΙΠΙΣΕΙΕ τοππατ]ς5 ἴπαί 1 ἄοες ποῖ 
οοπίαϊη ΠΙαΠΥ Ἰπος. 

Ὀγπερίιςδ γνας Ῥοτῃ αἲ 0γτεπθ αροιῖ Α.Ὀ. ὁΤ0 απά οαπποί 
Ῥε ἰχγασθεᾷ Ῥεγοπᾶ ἴπε γεαγ 419. Ἠε Ίνα α ριρί] οἳ ἴπε 
Ἱεατποά Ἡγραίία αἲ Αἰεχαπάτία, απᾶ νε ατγε ἴο]ά ἰλαί Πε 
ΙπΠεγηεά α Ἠργατν ἔτοπι Ἠῖς {αΐπεν. ΠΗΠΙ5 Ἰπίετοςδί ἵπ Ὠῖο 
ΟΠγγδοδίοπι 15 αἲιεδίεά, ποῖ οπΙγ Ὦν Πὶς Ιπουπιζιι οἵι 
βαϊάπεβαε, Ὀιϊ αἱδο Ὦγ τοπΠίδοεηοες οξ Ὠῖο ἵπ α 5ΡεεΟΠ 
ἀε]ϊνετεὰ αἲ ΟοπδίαπΒπορ]ε αροιπῖ ἴ]ο γεαν 400 απἀ Ὦν Πῖ5 
Πίο, οοπιροδεᾶᾷ αροιί Ώνε γεανς Ἰαΐεν, α οοπ5Ιάεταβ]ε Ῥοτίίοῃ 
οἳ πΠΙΟΗ νν]] Ῥε {οιπᾶ οη Ῥραρες 900-987. 
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ΔΙΩΝΟΣ ΚΟΜΗΣ ΕΓΚΩΜΙΟΝ 

Ἐκ 3γποςί Πποοπῖο (Οα]ν{ΠΙ Ρρ. 66 5ᾳᾳ. Ρεϊαν. 

Δίωνι τῶ χρυσῶ τὴν γλῶτταν ἐποιήθη βιβλίον, 
Κόμης Ἐγκώμιον, οὕτω δή τι λαμπρὸν ὡς ἀνάγκην 
εἶναι παρὰ τοῦ λόγου φΦαλακρὸν ἄνδρα αἰσχύνεσθαι. 
συνεπιτίθεται γὰρ ὁ λόγος τῇ φύσει" φύσει, δὲ 
ἅπαντες ἐθέλομεν εἶναι καλοί, πρὸς ὃ μέγα μέρος 
αἱ τρίχες συμβάλλονται, αἷς ἡμᾶς ἐκ παίδων ἡ 
φύσις ᾠκείωσεν. ἐγὼ μὲν οὖν καὶ ὁπηνίκα τὸ 
δεινὸν ἦρχετο καὶ θρὶξ. ἀπερρύη μέσην αὐτὴν 
δέδηγµαι τὴν καρδίαν, καὶ ἐπειδὴ προσέκειτο μᾶλ- 
ον, ἄλλης ἐπ᾽ ἄλλη πιπτούσης, ἤδη δὲ καὶ σύνδυο 
καὶ κατὰ πλείους καὶ ὁ πόλεμος λαμπρὸς ἦν, 
ἀγομένης καὶ φεροµένης τῆς κεφαλῆς, τότε δὴ 
τότε χαλεπώτερα πάσχειν ὤμην ἢ ὑπ ᾿Αρχιδάμου 
τοὺς ̓ Αθηναίους ἐπὶ τῇ δενδροτοµίᾳ τῶν ᾿Αχαρνῶν, 
ταχύ τε ἀπεδείχθην ἀνεπιτήδευτος Εὐβοεύς, οὓς 
ὄπιθεν κοµόωντας ἐστράτευσεν ἐπὶ Τροίαν ἡ 
ποίησις. 

1 Ασματπαε, Ἰατρεςδί οἳ ἴπο ΑΠο ἆεπιες, 5Ιπαϊεα αροι! 
56ΥεΠ πη]]ες ποτῖῃ οῦ ΑἴΠεΠς, 5αΠεγεᾷ 5ενετε]γ ἵπ ἴπε Ἠτςι 
γεαγ οἳ ἴπε Ῥε]οροππεδίαῃ λίαν (491 Ἠ.ο). Τπαογαϊᾶες 
(9. 19-33) τεροτᾶς ἴλαϊ πε Βρατίαῃ Κῑπςσ Ατοπιάαπιας σαπιρεά 
Έπετε {ΟΥ 50ΠΠε Εππε απ ]αϊᾷ νναςίε ἴλο οοιπἰγγδῖἀε. Ατὶςίο- 
Ῥμαπες η Π5 4οαγπίαπς ππεπ[ῖοπς εδρεσῖα]]γ ἴπε ἀερίγισίίοπ 
ο ἴπε νΙπεγατᾶς. 
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ΕΝΟΟΜΙΟΜ ΟΝ ΗΑΙΕΚ 

ΏΥνεςδις Γιου οπ ΠὨαίάπος: ὨὈϊο οἳ ἴ]λα 
σο]άεπ ἴοπσιε Ἰας οοπἹροςεά α- ἀἴδοοανςα επτ]εά 
ἄπ ᾖιουπιιπι ον Παίν. νησι ἵ α νοτκ οἱ 51ο] 
Ῥγήαπος ἴπαῖ ἴμαο Ἱπενιίαρ]ε ταδα]ί οἱ ἴμο 5Ρεεςῃ ἶς 
ἴο ππα]κε α Ρα]ά πιαη Γεε] αςΠαπιεᾶ. Ἐον ἴμε 5ΡεεοἩ 
]οΐπς {οτοες νΏ παϊαταο: απᾶ Ὦγ παϊατο νο αἰἱ ἀεδίτε 
ἴο Ῥο οσα]. απ απο πῃοςαο γοαΗζαϊίον 15 
σγοαῖ]γ αξαἰσίεᾷ Ὦγ ἴἶε Παῖν [ο ννπίοι ἔγοπι Ῥογ]ουά 
παΐατε ας αοοιςίοπιεά ᾖξ. ΤΠ πιγ ΟΝΠ 6.56, ΕΟΥ 

εχαπηρ]ε, ενεΠ ΊμεΠ ἴμο ἀτεαάδα] Ῥί]αριο γνας ]α5ί 
Ρερϊππίπσ απ α Ἰαῖν Γε]] ο, Τ να οπηζίεη Το ΠΙΥ 
Ἰηπιοςδῦ Ἠεαγξ, απά νησι ἴο αἰίαο]ς ννας ρτοςςοᾶ νΆἴῃ 

ογεαῖεν νίσοιγ, Ἰαῖν αξίοτ Παν ἀτορρίπς οαί, απά 
αΠπιαζεΙγ ενεῃ ἔννο οΥ ἴμτοο ἰοσεί]μον, απά ἴ]ο νναχ 
γνας Ῥοΐπσ γνασεά ΥἩΙ ΕΥ. πιγ Ἠεαᾶ Ῥεοοπαίπς 
αἰἴοτ]γ γανασεᾶ, ἴπεῃ Ἱπάσεοά [ ἰποισηί πιγςε]{ το ρε 
Ώνε νἰοξίπι οἱ πιογε οτίενοις {π]ατγ ἴΠαπ ἴΠο Αἰλοηπίαης 
«α/αογοᾶά αἲ ἴπο Ἱαπάς οἳ Ατοηιάαιιας πῆοη Ίο οαῖ 
ον με ἴγεες οἳ ἴπα Αολαγπίαπς,! απά ΡΤεδεηΏ]γ. 
νηζΠοιί παγ 5ο {πίεπαίπο, ΓΕ ννας αγποά Ιπίο α Ἠπῤοεαη, 
οπο οἱ ἴμο ἴγῖρε ΥΠΙοἩ ἴπε ροοί ππανςΠα]]εά αραϊηςι 
Έτογ '' να Πονίπο Ἰου]ςς θεία. 3 

5 ΠΠαᾶ 9. ὅ49: τῷ δ ἅμ "Λβαντε  ἔποντο θοοί, ὄπιθεν 
κοµόωντες. Πε ροοι]ατΙν Πετε τοζεγγεὰ ἴο οοηβὶδίεἁ ποῖ 
ἵπ νοατίπρ Ίοης Παῖγ-- ἴπο Αομαεαπς Ετεηιεπῖ]γ αγε ἴεγπιθὰ 
κάρη κοµόωντες --Ῥιΐ ἵπ δΠανίπρ αἲ] Ῥιϊ ἴπε Ρας] Παΐτ. Τηϊς, 
οἳ οοσδε. ἶ5 ἴμο ροῖϊπί ἵπ Ὀγποςίις᾽ αἰληδίοῃ. 

ο λνλό 



ΡΙΟ ΟΗΠΠΒΥΣΟΞΤΟΝΜ 

Ἐν ᾧ τίνα μὲν θεῶν, τίνα δὲ δαιμόνων παρῆλθον 
ἀκατηγόρητον; ἐπεθέμην δὲ καὶ ᾿Ἠπικούρου τι 
γράφει ἐγκώμιον, οὐ κατὰ ταὐτὰ περὶ θεῶν 

/ ε) 5 ο » Δ {ρ Ρ] 

διακείµενος, ἀλλ᾽ ὡς ὅ τι κἀγὼ δυναίµην ἀντιδη- 
ἐόμενος. ἔλεγον γὰρ ὅτι ποῦ τὰ τῆς προνοίας ἐν 
τῷ παρ᾽ ἀξίαν ἑκάστου; καὶ τί γὰρ ἀδικῶν ἐγὼ 
φανοῦμαι ταῖς γυναιξὶν ἀειδέστερος; οὐ δεινὸν 

. - 3 / ΔΝ ΔΝ . ολ / 3 ΔΝ εἰ ταῖς ἐκ γειτόνων’ τὰ γὰρ εἰς ᾿Αφροδίτην ἐγὼ 
δικαιότατος κἂν τῷ ἨΒελλεροφόντη σωφροσύνης 
3 / 3 Ν Δ / » ὰ Δ 

ἀμφισβητήσαιμι. ἀλλὰ καὶ µήτηρ, ἀλλὰ καὶ 
. / / - / / - / 

ἀδελφαί, φασί, τῷ Κκάλλει τι νέµουσι τῶν ἀρρένων. 
ἐδήλωσε δὲ ἡ Παρύσατις, ᾿Αρταξέρξην τὸν βασιλέα 
διὰ Ίῦρον τὸν καλὸν ἀποστέρξασα. 

Ταῦτ᾽ ἄρα ἐποτνιώμην, καὶ μικρὸν οὐδὲν ἐπε- 
γόουν περὶ τῆς συμφορᾶς. ἐπεὶ δὲ ὃ τε χρόνος 
αὐτὴν συνηθεστέραν ἐποίησε καὶ ὁ λόγος ἀντεισιὼν 
κατεξανέστη τοῦ πάθους, τὸ δὲ κατὰ µμικρὸν 
ς / ”/ ΔΝ - εν ων) λ » / ὑπεξίστατο, ἤδη διὰ ταῦτα ῥάων ἦν καὶ ἀνέφερον: 
νυνὶ δὲ ἀνθυπήνεγκεν αὐτὸ ῥεῦμα ἕτερον οὗτος 
αὐτὸς ὁ Δίων, καὶ ἐπανήκει µοι μετὰ συνηγόρου. 

Δ / / Δ ς / . 2 ιά - 9 

πρὸς δύο δέ, φησὶν ὁ λόγος, οὐδ “"Ἡρακλῆς, εἰ 
τοὺς Μολιονίδας ἐκ λόχου προσπεσόντας οὐκ 

1. Πε πο ἀεπγίπρ ἴπε εχἰδίεηοε οῇ ροᾷ. Ερίουγας Πε]ά 
Ὠπαί ἴπεγ ἀνγε]ῖ αν οϐῦ απ Ἰαὰ πο «ΟΠσετΠ ΕΟΓ πιοτία]ς. 

5 Ἔπε Βε]]ετορποπ 5ἴοτγ αΡΡρεατς {οΥ ἴπε βνςὶ ἴἶππε Ἱπ {ήαςᾶ 
6, 156-195. ΤΠ ἵδ ἴπε (τοε]ς οοιπϊετρατί οἳ ἴιε 5ἵοτν οἱ 
1056εΡΗ απ Ροἱρηατ”5 νυοα, 

ὃ Ῥατγσα[ῖς, νο οἳ Ὠατίας ΤΠ, ννας ἴπο πιοῖπετ οἳ Ατία- 
χεγχες απά ΟγΥΗ5. Χεπορποῃ εἰαῖες (4παθακίς 1. 1. 4) Ὠιαι 
«πο Ἰονεά Ογταςδ ποτε ἴμαηπ Ατίαχετχας, Ραΐῖ πε ἆοες ποῖ ἴε]] 
ΝΗΥ. Όπε πιὶρῃῖ οοπο]ιᾶε ἔτοπι Ἠὶς ορίατν οἳ Οντιας 
(ορ. οί. 1. 9) Ειαί οπαγασῖεν ταῖπεν ἴπαπ ῬΡηγδίσα] Ῥεαι!γ 
ἀαεἴεγππϊπεᾶ Ἠεν Ῥτείεγεπος, 

Φ64. 



ΕΝΟΟΜΙΟΜ ΟΝ ΗΑΙΗ 

Αἲ ἰΠῖς εἴασε υυμαῖ σοᾶ, Νμαϊ ερίτῖ, ἀἷά 1 ραςς ὮΥ 
ναζμοαί αγταϊσηππεπί ὁ Τ ονεη 5εῖ πιγςε]Ε Το οοπῃ- 
Ροδίπσ α επ]οογ οἳ Πρίοιτας, ποῖ ἴλπαί Τ Ἰε]ά ἴ]πε 
ςαπηθ νίευνς αροιῖ ἴ]ο σος ας Ἠε,ὶ Ραΐ ταίμοχ Ῥεσσαιδα 
Γ αἴπιοα Το ππακο ἴλοπα «πιατί Του 1{ ἴο ἴπε Ρεςί οἳ ΠΙΥ 
Ῥοου Ῥούγετς. Έον 1 σαἰᾶ, ''Ἠοτο ατα ἴπε ἴοκεπς 
οἳ ΤΠείν ρτονίάσεποαο ἵπ πεί ἰγοαίπο ἴπε Ιπαϊνίάια] 
οοπίτατγ ἴο Πὶς ἀεσενῖς ὃ Τον γη]αῖ οτίππε οἱ παῖπα 
ἀοοπιςδ ππε ἴο αρροααχ Ίεςς οοπιεΙγ ἵπ γοπιεη΄ς 6γος 2 
Τι ἰς ποϊμίπο τοενρ]α 1 Τ απι ἴο αρρεαχ 5ο ἴο ἴμε 
ΝΥΟΠΠΕΠ ΟΕ τε πεϊἰσηροιτῃηοος---{οΥ 5ο Ταχ αν Ίονο ἶς 
εοποετπεᾶ Τ παϊσΏί ντα Γα]]οςί ]αςσοε Ίαν οἰαίπι ἴο 
ἴπε Ῥτίσαο Γον οοπΏποπος, ενοη ασαἰηςσί Βε]]ετορμοπ 3 
---θαϊ ενεηπ α ΠΙΟΙἨΘΥ. γ6», ονεη αἰδίεις, [ απ. Το]ά, 
αἴἴασλ 5οπιο Ἱπαροτίαπος Το ἴ]λο Ῥεαιῖγ ο ἐΠεῖν ΠΊΘη. 
Απά Ῥατγδαῖίίς πιαάο ἠπῖς Ρἰαΐπ Ὦγ στονήπσ οο]ά 

ἴονατά Αγίαχεγχος νο ἵνας Κίπσ Ῥεσαιιςδο οἱ Όντας 

νο ἵνας Ῥδαι ια]. ο 3 
Τπας, ἴπεῃ, Γ ογ]εᾶ αἱοιά ἵπ Ιπάϊἱσπα ο. απᾶ Τ ππαᾶε 

πο Πσᾖλί πιαϊίον ο πιγ πηϊςβοτίαπο. Βαἳ νε πια 
ηαᾶά ππαᾶε Τξ πιοτγε Γαπηϊ]αν απά τοαδοῃ, ἴοο, οπ[θτίπσ 
ἃξ οοπίοπάοΥ, το5δε τρ ἴο οἶνοε Ραϊϊε αραϊηςί ΤΠΙΥ 

εαΠετίπο, απἆ Ὕ]επ Πτί]ο ὃν Πεί]ο ναί εαβετίπς γνας 
γιε]άϊ(πο οτουπά, ἴΠεῃ αἲ ]α5ΐ {ο ἴλοςο τοαςοης Τ ν/ας 
ΠΠΟΥΟ αἲ 6.56 απᾶά Ρεσιηπίπς ἴο τθοονεγ: Ὀιαϊ πον 

Επίς νετγ Ὠϊο Ίας ο-ᾱ Εις Ποοά ο παγ ἀῑδίτεςς ἴο 
Βον; αἴγαδῃ. απά Τζ Ἰας ταίιγπθᾶ ἴο αἰασ]κ πιθ ἴπ 
οΟΠΙΡΑΠΥ παει απ αἄνοσατο: ΄Ῥηε ασαἰηςί ἵννο αάνοι- 
κατίθς, αξ ἴ]ε ςαγίησ ἶ5, ποῖ ενοπ Ἠετασ]ας οοπ]ά οοη- 
ἴοπά, οἴποῬ Ὑγλοη ἴπε Μολοπίάαε ” Εε]] προπ Ἠΐπι ἔγοπι 

4 Ἑυτγίις απά Οἴεαῖιις, 5οπ5 οἳ Μο]οπᾶὸ απά Ῥοδειᾶάοη απα 
ΠεΡΗΕΥ5 οϐ Αι1ρεᾶ5. ΠΥΛΟ να5 τεδροπδῖρ]α {ου ἠαῖν οοπβ]οῖ 
ντ Ἠετασ]ε». Αοσοτάϊπρ ἴο Ῥίπααν, Ορ. 10. 99-98. 
Ἠετασ]ες αἰίασκεα {τοπι απΙριΙδΏ απ 5]εν; ἴπεπα Ροίῃ. 
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ΡΙο ΟΗΒΥΡΟΡΤΟΝΜ 

”’ »] ΔΝ Δ Δ Ν ϱ/ Ὕν 3 / 

ἤνεγκεν. ἀλλὰ καὶ πρὸς τὴν ᾿Υδραν ἀγωνιζόμενος, 
τέως μὲν εἷς ἑνὶ συνειστήκεσαν' ἐπεὶ δὲ ὁ καρκίνος 
αὐτῇ παρεγένετο, κἂν ἀπεῖπεν, εἰ μὴ τὴν ᾿]όλεω 
συμµαχίαν ἀντεπηγάγετο. κἀγώ µοι δοκῶ παρα- 
πλήσιόν τι παθεῖν ὑπὸ Δίωγος, οὐκ ἔχων ἀδελφιδοῦν 
τὸν Ἰόλεων. πάλιν οὖν ἐκλαθόμενος ἐμαυτοῦ τε 
καὶ τῶν λογισμῶν ἐλεγεῖα ποιῶ, θρηνῶν ἐπὶ τῇ 

; 
κόμῃ. 
Σὺ δὲ ἐπειδὴ φΦαλακρῶν μεν ὁ κράτιστος εἶ, 

δοκεῖς δέ τις εἶναι γεννάδας, ὃ ὃς οὐδὲ ἐμπάζει τῆς 
συμφορᾶς, ἀλλὰ καὶ ὅταν ἔτνους προκειµένου 
µετώπων ἐξέτασις γίνηται, σαυτὸν ἐπιλέγεις, ὡς 
ἐπ᾽ ἀγαθῷ δή τινι φιλοτιμούμενος, οὐκοῦν ἀνάσχου 
τοῦ λόγου, καὶ τήρησον ἐν πείσῃ, φασί, τὴν καρδίαν, 
ὥσπερ ὁ ᾿Οδυσσεὺς πρὸς τὴν ἀναγωγίαν τῶν 
γυναικῶν ἀνέκπληκτος ἔμεινε' καὶ σὺ πειρῶ μηδὲν 
ὑπὸ τούτου παθεῖν. ἀλλ᾽ οὐκ ἂν δύναιο. τί φής; 
καὶ μὴν δυνήσει; τοιγαροῦν ἄκουε. δεῖ δὲ οὐδὲν 
ἐξελίττειν τὸ βιβλίον, ἀλλ αὐτὸς ἐρῶ. καὶ γὰρ 
οὐδὲ πολύστιχόν ἐστι. γλαφυρὸν, μέντοι, καὶ τὸ 
κάλλος αὐτοῦ προσιζάνει τῇ ̓μνήμῃ, ὥστε οὐδὲ 
βουλόμενον ἐπιλαθέσθαι με οἷόν τε. 

᾿Αναστὰς έωθεν καὶ τοὺς θεοὺς προσειπὼν 
ὅπερ εἴωθα, ἐπεμελούμην τῆς κόμης: καὶ γὰρ 
ἐτύγχανον µαλακώτερον τὸ σῶμα ἔχων' ἡ δὲ 
ἠμέλητο ἐκ πλείονο.. πάνυ γοῦν συνέστραπτο 
καὶ συνεπέπλεκτο τὰ πολλὰ αὐτῆς, οἷον τῶν οἰῶν 

1. ΑΡρρατεπί]ν ἔοτ ἴπε Ῥήτροςε οἱ ἀεσϊάϊπρ, οπ ἴπε Ραδὶς οϐ 
ασε, νο 5Ποιι]ά Πε]ρ ΠΙΠΙΣΕΙΓ Πτςί. 

5 Α τεπιπίδοεπσοε οἳ Οά δει 90. 99. τῷ δὲ μµάλ᾽ ἐν πείση 
κραδίη µένε τετληκυῖα. τεβεγτΙπρ Το ἴε Ῥεμανίοιτ οἳ Οἀγ5ρειι5 
45 ηε ποῖεᾷ νι Ἱτγπαβοτ ἴπαί Πῖςδ πιαΙάςετναπϊς Ὕγεγτε ΟΠ 
Ὠπεῖγ αγ ἴο ππεεί ἰΠεῖτ Ίονει5 αΠΙΟΠΡ λε 5Η1ἴους. 
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ΕΝΟΟΜΙΟΜ ΟΝ ΗΠΑΙΗ 

αΠΠΡΙΞΗ Ίο αἰά πο επάατο με αἰίασ]ς. Ἀαγ. ον ἵπ 
Ες οἴγασο]α γη] τε Ἠνάνα, ἴποισ] {ον α ἔππο ἴμεγ 
Ὕγεχα Ἰοσκαά ἴπ ἴπσ]ο οοπιραί, γοι νο. ἐ]ς ογαῦ 

οαπηο ἴο Ίος αἰᾶ Ηογασ]ος πισηί ενεΏ Ἠανο οτίεὰ απῑϊς, 
Ἰαᾶ Ίο ποῖ οη]ςίεά [οἰαῖς ασαίπςί ἵΠεπα α5 αῇἨγ. 1 
ἴοο, πιεῃίη]κς, Ἠανε Ὠαά πποἩ πο 5απιο εχρετίεηςε 
αἲ ἴπε Παπάς οἱ Ὀίο, ἴποισ] Τ πανε πο περῃον Το]ας. 
Όποε πιογα, ἐλεταίογα, απ]το {ογσαεί{α] οἳ πιγςο]Ε απ 
ΠΙΥ τοβδοπίησς, 1 απ οοπηροςίης Ἰαπιθηίς, πιοιτηῖπς 

ΠΙΥ ]ο5ὲ Πεαά οἱ Παἱγ. 
Ῥαΐ «ἴποε γοι αγε ἴμε πιοςί εχοε]]επί οἳ Ρα]ά-πεαάς 

απά ατα αρρατεηῖ]γ α πια οΕ πιεί{]ε, 5οείπς ἐ]λαῖ γοι 
4ο ποῖ Ένεη οἶνε α ἰποισ]ί ἴο γοιν παὶςογίαπε 1, 
ΝΊεη Ῥθαςο Ρονπίάσε ας Ῥοεπ 5εγνεᾷ απά απ ἵπδρος- 
Ποπ οἳ {οτεμοεαςς ἶς ἵπ Ῥτοργεςς,Ι ενεπ σα] αἰεπίίοπ 
ἴο γοιτεε]6, ας ΤΕ ρηαϊῖπσ γοινςαΙ, {ογεοοίμ. προπ 

5οπιε Ῥ]εδείης, ἴπεγοίογο επάαγο ΥΠ ραίίεποο Εἱο”5 
ἀἴδοοιχςο απᾶ, αξ ἴ]εα δαγίησ σοες, κοορ γοιτ Ἠοαγί 
ἵπ ορεά(επος.” ]ςί ας Οάγοςεις νο οοπ{γοπ{ες ντ] 
ἴπε παϊςοοπάιιοῖ οἱ ἴ]α ννοπιοἩ τοπιαϊῖπεά απάααπίας : 
50 ἆο γοι ἴοο επάεανοιν ἴο Ῥο παϊκπιαγεά Ὦν Γ1ο. 
ΑΗ, Ραΐ γοι οοπ]άπτ. ὙΠαϊς ἰΠαῖ γοι σαγ2 οι 

γη] Ἱπάεεά Ὦε αρία2δ ἸΛ/ε]] ποπ. Πςίεπ. Ῥιαΐ ἴπετε 
6 πο πεεᾷ ἴο απτο]] ἴπε ρατομπιεπῖς ἰπδίεαά Τ νἩ] 
γοοῖῖα ἴ]πε 5ροεςἩ πιγςο]{. Τοντ ἵπ Μαοί 1 ἆοες ποῖ 
εοπίαϊπ ΠΠΔΠΥ πες: γοῖ ΙΤ ἶς α ρο[ςσηεᾶᾷ οοπαρος/ίοῃ, 
απα 1ΐς Ρεαιῖγ Ππρονς ΙηΠ ΠΙΥ ΠΙΕΠΙΟΥΥ, 5ο ἴλπαί ποῦ 
ενεπ 1 Τ νήσος Το ἆο 5ο οοι]ά 1 {οτσεῖ. 

Ώιο᾿ς Γποοππζιηι ον Πατ: ' Ηανίπο ατίδεπ αἲ ἆαννη 
απά Πανίπσ αἀάτοςςοᾶ ἴπε σοᾷς. αξ ἶ5 πιγ ψοπῖ, 1 
Ῥτοσεεάαεά ἴο αἴἴεπα ἴο πιγ Παΐν: [ου ἵπ τα ΠΥΥ 
Πεα]. ας Τί Ἠαρρεπες., γα5 ταῖμεν ΓεεΡ]ε απά ΤΙΥ 
Παΐγ Ὠαὰά Ῥεεπ ἴοο Ίοπο πεσ]εοίεά. Αἴ αΏΥ ταῖς, πιοςί 

οΕ 1{ λαά Ῥεοσπης απῖῖε πιαξίεᾷ απά {αησ]ες, αξ Παρρεη5 

Φοτ 



ΙΟ ΟΠΒΥΡΟΡΤΟΜ 

τὰ περὶ τοῖς σκέλεσιν αἰωρούμενα" πολὺ δὲ ταῦτα 
σκληρότερα ὡς ἂν ἐκ λεπτοτέρων συμπεπλεγµένα 
τῶν τριχῶν. 
"Ἡν οὖν ὀφθῆναί τε ἀγρία ἡ κόμη καὶ βαρεῖα, 

µόλις δὲ διελύετο καὶ τὰ πολλὰ αὐτῆς ἀπεσπᾶτο 
καὶ διετείνετο. οὐκοῦν ἐπῄει µοι τοὺς φιλοκόμους 
ἐπαινεῖν, οἳ φιλόκαλοι ὄντες καὶ τὰς κόµας περὶ 

πλείστου ποιούµενοι ἐπιμελοῦνται οὐ ῥᾳθύμως, 
ἀλλὰ κάλαμόν τινα ἔχουσιν ἀεὶ ἐν αὐτῇ τῇ κόμη, 
ᾧ ξαΐνουσιν αὐτήν, ὅταν σχολὴν ἄγωσι' καὶ τοῦτο 
δὴ τὸ χαλεπώτατον, χαμαὶ κοιμώμενοι φυλάτ- 
τουσιν ὅπως µηδέποτε ἄψωνται τῆς γῆς, ὑπερεί- 
δοντες ὑπὸ τὴν κεφαλὴν μικρὸν ξύλον, ὅπως 
ἀπέχη τῆς γῆς ὡς πλεῖστον, καὶ μᾶλλον Φροντί- 
ζουσι τοῦ καθαρὰν φέρειν τὴν κόµην η τοῦ ἡδέως 
καθεύδειν' ἡ -μὲν γὰρ καλούς τε καὶ :φοβεροὺς 
ἔοικε ποιεῖν, ὁ δὲ ὕπνος, κἂν πάνυ ἡδὺς ᾖ, βραδεῖς 
τε καὶ ἀφυλάκτους. 

"Δοκοῦσι δέ μοι καὶ Λακεδαιμόνιοι μὴ ἀμελεῖν 
τοῦ τοιούτου πράγματος, οἳ τότε Ἡκοντες πρὸ τῆς 
µάχης τῆς μεγάλης τε καὶ δεινῆς, ὅτε μόνοι τῶν 
Ἑλλήνων ἔμελλον δέχεσθαι βασιλέα, τριακόσιοι 
τὸν ἀριθμὸν ὄντες, ἐκάθηντο ἀσκοῦντες τὰς κόµας. 
δοκεῖ δέ µοι καὶ Όμηρος πλείστης ἐπιμελείας 
ἀξιοῦν τὸ τοιοῦτον. ἀπό γε μὲν ὀφθαλμῶν οὐ 
πολλάκις ἐπαινεῖ τοὺς καλούς, οὐδὲ ἀπὸ τούτου 
µάλιστα ἡγεῖται τὸ κάλλος ἐπιδείξειν. οὐδενὸς 
οὖν τῶν ἠρώων ὀφθαλμοὺς ἐγκωμιάζει ἢ ᾿Αγα- 

1 Ἠετοάοίιας (Ἰ. 908) τε]αῖες ἴ]ιαί α Εενδίαηπ 5οοιῖ, 5επῖ ἴο 
«ΡΥ οιξ ἴἶιε (τεε]ς οαπΙρ Ῥείοτε ἴπε Ῥαϊί]ε ο ΤΠογπιοργ]αο, 
νγε5 αππαζεὰ ἴο βπὰ 5οππε οΕ Ώιε Βρατίαπς οοπηρίης Ὠπεῖτ Παἰγ, 
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να ἴἩ ἴ]ια Κηοῖς οἱ νγοο] ἴ]λαῖ ἆαπρ]ε αροιί λε Ίοσς οί 
«πεερ---ἴποιιρῃ ἴ]οςα, οἱ οογ5α. αγο Ταχ πηογο 5ἴπρ- 
Ῥοση., Πανίησ Ῥεεπ Ὀν]στεςα ἰοσοί]ον οαἳ οξ5ἰταπαάς ελαϊ 

αγο ΏπΠοΥ. 
ΝΕΙΙ, πιγ Παὶν ννας α ν]ά απά στίονοις εἰσ]ηί ἴο 

Ρε]λο]ά, απιά 1 ννας Ρτονίπςσ ἁοι]ί ἴο σεῖ 1 Ἰοοδεπαεά 
αρ, απ πιοςδῖ οξ1{ ἑλτοαίεπες ἴο ἴοαν οαῖ απα τεςἰσίεά 
ΠΥ οβοτῖς. Αοοοτάίπσ]γ 1 οοσουχτεᾷ ἴο πιο Το Ῥγαϊςδε 
ἴμε Ἠαΐγ-]ουετς, πο, Ρείπο Ρεααῖγ-]ονενς απἀ ρτσίπο 
Ὠπείν Ίου πιοςδί οἱ αἴΙ, αἰίοπα ο ἴπεπι ἵπ Πο οαδ1α] 
ΠΙΔΏΠΕΥ. Ριαΐῖ Κεερ α 5οτί οἳ του αναγς ἵπ ἴ]ια Ιαῖν 
15α]{, νυογονη τι ἴΠεγ οοπιΡ 1 νπεπενοεν ἴΠεγ ατο αἲ 
Ιείδατε; Πποτεονειχ-- ἴμε πιοςί απρ]εαδαπὲ ἐλίπο οῇ αἲὶ 
---ὝΝΠΙ]ε 5Ιεερίπςσ οη ἴ]λο οτοιπά ἴλπογ ατα οατοΓα] πενεν 
το 1εῦ ἐλαῖτ Παῖτ τοις] ἴλπε εατίᾗ, Ρ]ασοίηο α «π]α]] Ρτορ 
ΟΕ ννοοά Ῥεπεαίῃ Εεῖν πεαςά 5ο ας {ο Κκεερ Τζ ας {αγ ας 
Ροςδίρ]α ἔγοπα ἴ]ο οαγ{], απ ἴλεγ αγε πιογε οοποεγποὰ 
ἴο Κεερ ἰλοῖτ Παὶν οἶεαπ ἴπαπ ἴλογ ατα ἴο 6Π]ΟΥ 3υνεοῖ 
εἱεερ. ΤΠε τεαςδοη, 1 νγοι]ά 5εεπι, ἶς ἐ]λαῖ Παῖν ππακες 
ἴπεπα Ροῖ] Ροα {αἱ απά αἲ ἴ]λο 5απια πιο Γεϊ[γίηο, 
νη]ο εἹεερ, Ἀονγενεν 5νγεαί Τί Ῥε, πια]κος ἴΠαοπα Ρο] 
Ιασσίςῃ απ ἀενοῖά ος οα{1οη. 

ο Απά Τῖ 56αοπῃς ἴο πε ἴλαϊ {με Βραγίαης, ἴοο, ἆο ποῖ 

ἀἰςτεσατά α πιαῖίετ οῇ 5ο] ἱπιρογίαπος, Γον οἨ ἴπαϊ 
ΏΊΕΠΙΟΤαΡΙ6 οοσαδίοη, οἩ ἰ]αίν ατγίνα] Ρείοτο ἴλμο στοαῖ 
απά ἱεγπίρ]α Ραΐί]ε, αἲ α πια νεΠ ἴΠεγ αἱοπε απΠΟΠς 
ἴηο (ατοεκς Ίνεγο ἴο υμςίαπᾶά ἴμπο αἰίασ]ς οἱ ἴ]ε 
ἀνεαῖ Κίπο, ἴμτοο Ἠππάτεα ἴπ πάπΡοΥ ας ἴΠογ Ίγετε, 
ἴπεγ παϊ ἀοντ απἆ ἀγεςςεςα ἰΠεῖτ Ἰοο]κς.'. Απά Ηοπιεγ, 
ἴοο, ππεϊμίη]ς, Ῥο]ενεςᾶ ἰμαῖ «οτί οἱ ἴμίπο ἀεξετνεὰ 

Ε]]εςί αἰζεηίίοη. Αἲ ]εαςί πε ἄοες ποῖ ο{ζεπ Ργαίξε 
Πΐς Ῥεαιες {οχ ἰ]είγ 6γες, πο; ἄοες Ἡε ἐλίπ]ς ἴ]ιαί 
ΡΥγ 5ο ἀοῖπο Ίο νΤ]] Ρεςί 5αεἰ {οτί ἐΠεῖν Ῥεαιίγ. Αος- 
εοτά(πβ]γ. ηε Ῥγαϊῖσος με ογες οῇ ποπο οἱ Πῖς Ίογοες 
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µέμνονος, ὥσπερ καὶ τὸ ἄλλο σῶμα ἐπαινεῖ αὐτοῦ: 
καὶ οὐ µόνον τοὺς Ἕλληνας ἑλίκωπας καλεῖ: ἀλλ᾽ 
οὐδὲν ἧττον καὶ τὸν ᾿Αγαμέμνονα τὸ κοινὸν ἐπὶ 
τοῖς Ἕλλησιν' ἀπὸ δὲ τῆς κόµης πάντας: πρῶτον 
μὲν ᾿Αχιλλέα, 

ξανθῆς δὲ κόµης ἕλε Πηλείωνα: 

ἔπειτα ἨΜενέλαον ξανθὸν ἐπονομάζων ἀπὸ τῆς 
κόμης: τῆς δὲ Ἕκτορος χαίτης µέμνηται, 

ἀμφὶ δὲ χαῖται 
κυάνεαι πεφόρηντο. 

Ἐὐφόρβου γε μὴν τοῦ Κκαλλίστου τῶν Τρώων 
3 / .” Δ / . / / 

ἀποθανόντος οὐδὲν ἄλλο ὠδύρετο λέγων, 
“ / ε / / / ς [ο 

αἷματί οἱ δεύοντο κόµαι Χαρίτεσσιν ὁμοῖαι, 
πλοχμοί θ᾽ οἳ χρυσῶ τε καὶ ἀργύρῳ ἐσφήκωντο' 

Δ Ν .) / ο 2 / Δ / ς α 

καὶ τὸν ᾿Οδυσσέα ὅταν ἐθέλῃη καλὸν γεγονότα ὑπὸ 
τῆς ᾿Αθηνᾶς ἐπιδεῖξαι' φησὶ γοῦν, 

/ 2 2 / 2/ κυάνεαι ὃ᾽ ἐγένοντο ἔθειραι. 
/ 3 3 λ ” ε) ον πάλιν δ᾽ ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ, 

Δ μ φ κἀδ δὲ κάρητος 
”/ αν / ς / ”/ « / οὔλας ἧκε κόµας, ὑακινθίνῳ ἄνθει ὁμοίας. 

"Καὶ πρέπει γε μᾶλλον τοῖς ἀνδράσι φαίνεται 
καθ Ὅμηρον ὁ κόσμος ὁ τῶν τριχῶν ἢ ταῖς 

1 ΠΠίαά 9. 418-419: ὄμματα καὶ κεφαλὴν ἴκελος Διὶ τερπι- 
κεραύνῳ, Δρεϊ δὲ ζώνην, στέρνον δὲ ]]οσειδάωνι, ' ἵπ εγες απ πεαά 
Ί]κο απίο Άεις ννπο ἀεΙρηῖς ἵπ ἴπε ἴΠιπάοτ, ἵπ γγαϊςί το Άτος, 
Ἱπ οπεςί ἴο Ῥορδεϊάομ. 

5 ]μαα 1. 191. Αίπεπα οπεσκ5 Αολί]]ες᾽ ταρο. 
6 Όπε οΕ πε οοπιπιοπεςί ερ]λεῖς αρρ]εᾷ ἴο Μεπε]αίϊς. 
3 Πα 939. 401-402. 
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εχοερῖ ΑΦΑΠΙΕΠΙΠΟΠ., Ἰ]αςί ας Ἡς ῥργαΐσες ἴμα τοσί ος 
Πὶς Ῥοάγ αἰςξοῖ: ΠΙΟΓΘΟΝΕ6Υ, Ἠςδ αρρ][ίες ἴῃπο ἴθνπι 
΄ΠαςΠίπσ-εγες.᾽ ποῖ ἴο ἴμε (πτεεκς αἶοπε, Ραΐ Παςί 
ἃξ ΠΟΠ ἴο ΑσαπΙΕΠΙΠΟΠ ἨΗΙπιςεΙξ, ασίπσ ἴμο ορί(ῃοεῖ 
ΟΟΠΊΠΠΟΠ [ο ἴ]λο (πτεεκς ἵπ σοπεγα]: οἩ ἴμο οἴπεν 
παπά, ο Ρταΐσος ενετγροςγ {ου Πὶς Μαῖν.  Ενει οἳ αἱ 
ἴακο Αολί]ος, ο νηοπι Ἠο δαγ5, 

9]ιε «οἶσεά Ρε]εῖάες ΡΥ Πὶς βαχεπ Παν.” 

πει Νεπε]αϊϊς, νῆΏοπα ης οα]]ς ΄ Ρ]οπάς 3 {ου Πῖς Παἲγ. 
Απᾶ Ηεοϊογ΄ς Παῖν ο πιθηϊίοης ἵΠ {ῃμοςο Υνοτᾷς. 

Απα αἱ αροαῖ Πὶς Ῥ]ας-Ρ]ασ]ς ἴγεξςςος ουγερί." 

Ιπάεθά, οη ἴῃε ἀθεαῖ] ο Ώαρβοχρας, ἴμο πιοςδί Ρεα Γι] 
οἳ ἴ]ε Έγο]απς, Ἠοππεχ πιουγπθά ποϊμίπσ οἶσε οῇ Πΐς, 
{ου Πο ςαἴς, 

Ηῖς Ἰοουἷς, 5ο Ί]κε ἴμο (ατασες’, νετε ναοί η Ῥ]οοςά. 
Ηὶς Ρταϊᾷς νηἩ σο]ά απά 5νεν Μσῃηί]ν εἰαςρί.5 

ΤΠε δαπιε ἴς ἴτιο οϐ Οάγσδεις, νπεπ λε ροεῖ γσῃες 

το εχ]ΠΡῖς Ἠίπι τεπάετεὰά Ῥεαιζα] Ὦγ ΑίΠεπα: αἲ 
ΔΏΥ ταῖς ηε 5αγ»5, 

Ῥ]αο-Ρ]ασ]ς Πς Ίος Ἰαςά σγουνη.5 

Άπα ασαἶπ ΟΕ ἴ]λο 5αΠ1Θ ῬεΥδοΟῃ, 

Ώοννη ἔγοπη Ἠὶς Ἠεαά 5Ἠε οαι5οᾶ Πε ο]γ ]οε]κς 
Το {α11. Π]κε Ῥ]οοπα οἱ Ἠγαοἰπ{ῃ.Ἱ 

““"Μοτεονες, ἴπε αἀοτηππεηί αβοτᾶεςᾶ Ὦγ ἴπε Ἠαΐγ, ἴο 
Ἱαάσοα Ὦγ ΗΠοπιεχ, 5εεπ]ς Το 6 πηογο 5π{{ες Το ἴ]λο ΠΕΠ 

5 ΙΠδία. 17. 61-59. 
6 Ὠϊο πιιδί Ἠανε Οἄναςει 16. 176 ἵπ παπα, Ῥιί Ίο ας 

σι Ὀς 1 {ι{Θᾷ έἔθειραι ΓΟΥ γενειάδες (Ῥεατᾷ). Οἀγβεειις) Πατ να 
Ῥ]οπᾶς: ο. Οάψεεει 19. 999. 

Ἰ. Οἄψαεεν 6. 950-991. 
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γυναιξί. γυναικῶν γοῦν περὶ κάλλους διεξιὼν οὐ 

τοσαυτάκις φαίνεται κόμης µεμνηµένος' ἐπεί τοι 
Δ - ο Δ ΔΝ / 3/ 3” - καὶ τῶν θεῶν τὰς μὲν θηλείας ἄλλως ἐπαινεῖ-- 

χρυσῆν γὰρ ᾿Αφροδίτην καὶ βοῶπιν Ἡραν καὶ 
/ 2 / - Δ Δ / ο) - 

Θέτιν ἀργυρόπεζαν-- τοῦ Διὸς δὲ µάλιστα ἐπαινεῖ 
λ / 

τας χαιτας" 

» / 2 ιά - . / 2 2 

ἀμβρόσιαι ὃ᾽ ἄρα χαῖται ἐπερρώσαντο ἄνακτος. 

. / ΔΝ ’ 

Ταυτὶ µέν σοι τὰ Δίωνος. 
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ἴλαη ἴο ἴμε νοπιεΠ. Αἲ αΠΥ ταίε, ποπ ἀεδεαπίίπς 
οη Εεπηϊπίπε Ῥοαι!ίγ, Ίο 15 ποῦ {ουπά [ο ππεπίοη ὨαϊΥ 
5ο οξίεη: Ίογ ενεπ νΠϊἩ ἴ]λο σοᾷς Ίο Ρργαίδες ἴλε 
{επια]ε ἀείιῑςες ἵπ ἀἰβετεπί {αςμίοῃ-- {ος 1ῖ ἶ5 ' σο]άεῃ 
ΑΡρμτοα1{θ ᾿ απαᾶ ΄ στεαί-εγεᾶ Ηετα᾿ απᾶ 'ΤΠες οἳ 
ἴπε 5Ίνεν {εεῖ δα νἩ εις Ἰιε Ρναῖξες πιοςί οἱ 
α]] Πὶς Μαϊ : 

Α πα {ογγατὰ Πεγ 5ἴγεαππεα ἴ]ο σος”ς απιρτγοςία] Ίου]κς. τὰ 

Έπετε γοι Ώανε ἴ]ο γνοτᾶς οἳ Εο. 

1. ΠΠίαᾶ 1. 699. 
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ΕΚΑσΜΕΝΤΕΟ 

Ἠγε αγε ἱπαεθίεα Τον {ο Γο[οιρίπς ὑγίεί Γρασηιεπί {ο {ιο 
απέλοἰοφίες ο. Αίοδαεις (ο. α.9. 460) απα Ἠασίπιις {με 
(ζοπ/εβδογ (α.0. 6δ0--069). Φίοθασιξ παπιεν αἱ 8 5ΟΊ1065 {προ 
ΊΡΟΥΚ5 ποιΡΛΕεγε εἶσε [ἰδίεα ιχιάεγ ἐ]ια παπιε οἱ Πίο, παπιε[ῇ. 
Φαγίησ5 απᾶ Ὠοιπεδῆο ΑΠαΐνς; Ἠαπίηπιις ἆοεν οί {εἰΙ 
ἔλο ἐίίες οἱ έ]ιε ΊωογΚς Γγοπι ιολίο] ᾖο τει η φιοίαίίοπς. 
Πέ ἵς πιαπ{γεδί ἐλαί οιγ πιαπικογέρί οἳ Πίο ᾖαῦε Ργεκεγυεᾶ 
Τογ πι οπίη α Ῥρογέίοπι οἱ Πίος ιωγέ{πςς, ατα {ο Φαγίηρς 
Ίραδ Ῥγοθαδίη α εοπιρἰἰαίίοη. ππαάε ὂὴ απι ααπιίπεγ ο Πίο, 10]ιο 
ἀγειῦ Ἱίβοηι 1ρογΚ5 ποιο ἰοδί. 4ἱ αἰῖ ευεπίς, θοίᾗι Νέούαεις απἆ 
ΛΠαασίπιις ὀεαγ ιωἰέηεδα {ο {ιο επι γἶχισ Γαπιε απ ἱπ[πεποο οἱ 
οι αι/ογ. 
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Ι. 9ἱ:οῦ. Ε]ον. 8, ΥΠ 98 Ρ. 916 Ηεηςε 
(ΝΤ 99 Μοεϊπεκε). 

Ἔκ τῶν Δίωνος Ἀρειῶν" 
Λάκαινα γυνὴ τοῦ υἱοῦ αὐτῆς ἐν παρατάξει 

/ Ν Αα. ο Α / κ 

χωλωθέντος καὶ δυσφοροῦντος ἐπὶ τούτῳ, Μἢὴ 
λυποῦ, τέκνον, εἶπεν: καθ’ ἕκαστον γὰρ βῆμα τῆς 

α / 

ἰδίας ἀρετῆς ὑπομνησθήσῃ. 

Η. Βίου. Γον. ὃ, ΧΤΠΙ 49 Ρ. 469 Ηοεηςε 
(ΧΙΙ 9 Μεϊη.). 

Ἔκ τῶν Δίωνος Χρειῶν: 
Τὴν ἐπιτίμησιν ὁ Διογένης ἀλλότριον ἀγαθὸν 

ἔλεγεν εἶναι. 

ΠΠ. 9ἱοΡ. Ε]ου. 9. ΧΧΧΙΥ 16 ρ. 686 Ηεηςε 
(ΧΧΧΙΝ 16 Μείη.). 

Ἐκ τῶν Δίωνος Χρειῶν' 
Τῶν συνόντων τις µειρακίων Διογένει ἐρωτώ- 

ς 3 . - 2 / « ΔΝ / .” ” - 

µενος ὑπ αὐτοῦ ἐσιώπα. ὁ δὲ ἔφη, Οὐκ οἴει τοῦ 
αὐτοῦ εἶναι εἰδέναι ἅ τε λεκτέον καὶ πότε καὶ τίνα 

/ Δ Δ / 

σιωπητέον καὶ πρὸς τίνα; 
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ΞΑΥΙΝ(5 

1. Α ΒΡΑΗΤΑΝ ΨΟΠΙΗΠ, ΝΊΘΠ ἨθΥ 5οηπ Ἰαά Ῥοασπ 

Ἰαπιεᾶ οη ἴ]ο Πο]ᾷ οἱ Ραϊἴ]ο απ γνας «μαβπσ οἨ λα 

αοσοιηῖ, τεπιαγκεᾶ., ' ἀτίενο ποῖ, πιγ ολ], {ον αἲ 

” 

ενετγ 5ἵερ γοι νι] Ρε τεπαϊπάοά ος γοιχ ΟΥΥΠ να]οιν. 

9. ΄. ἨΕΡΠΟΟΕ.:᾽ Πϊοσοπος γα νοπῖ ἴο 5αγ. 15 

] 

αποϊ]λον΄ς Ρ]εσοίπο.᾽ 

9. Όνε ο ἴπε γοιῖῃς πο Ίνοχο ἀἰςοῖρ]ες οἳ Εἱο- 

σεπες, νΊεπ απεςοποά Ὦγ πα, τεπιαϊπεά 51]επῖ. 

Βαϊ Ὠϊοσεπες τεπιατκεά, ' Ὦο γοι ποῖ ῬεΠενε ἴῃμαί 

1 15 ἴο Ῥο εχροοϊαεά οἱ ἴπο 6απ1θ ππαπ ἴΠαϊ ηε 5Ποι]ά 

Κποῦνν, ποῖ οπ]γ Ὕγλαῖ Ώε 5Ποι]ά 5αγ απά νπεν, Ρα 

αἶ5ο γ]αῖ ηε 5Ποι]ά τεβταϊπ ἔτοπι δαγίησ απἀ Ῥεΐίογε 

ΨΠοπι ὃ 
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ΙΝ. διοῦ. Ε]ογ. 9, ΧΙ,Π 19 Ρ. Τ69 Πεηςξε 

(ΧΕΙ 19 Μεϊπ.). 

Δίωνος ἐκ τοῦ Οἰκονομικοῦ: 
᾿Αρξόμεθα δὲ ἀπὸ τοῦ μάλιστα ὠφελοῦντος 

οἰκίαν' εἴη δ᾽ ἂν τοῦτο ἐπιτίμῆσις διαβολῆς: 
διαβολη γὰρ κακῶν τὸ ὀξύτατον καὶ ἐπιβουλότατον. 

Υ. 8του. Ε]ου. 4. ΧΙΧ 46 Ρ. 400 Ηεηςα 
4:ΧΗΠ 46 Μεϊπ.). 

Δίωνος ἐκ τοῦ Οἰκονομικοῦ: 
Χρὴ οὖν δεσπόζειν ἐπιεικῶς καὶ ἀνεθῆναί ποτε 

βουλομένοις ἐπιτρέπειν. αἱ γὰρ ἀνέσει παρα- 
σκευαστικαὶ πόνων εἰσί, καὶ τόξον καὶ λύρα καὶ 
ἄνθρωπος ἀκμάζει δι ἀναπαύσεως. 

ΥΙ. τοῦ. Τ]ου. 4, ΧΧΠΙ 59 Ρ. 88 Ηεπςε 

4 ΧΧΙΝΥ 50 Μεϊπ.). 

Δίωνος ἐκ τοῦ Οἰκονομικοῦ: 
ν) / / 

Ἐὐσέβεια δὲ γυναικεία ὁ πρὸς τὸν ἄνδρα έρως. 

ΥΠ. Βίου. Ε]ον. 4, ΧΧ ΤΙ 60 Ρ. 688 Ηοηςε 
4, ΧΧΙΝ 60 Μεϊπ.). 

Ἐν ταὐτῷ': 
Γέλως δὲ συνεχὴς καὶ µέγας θυμοῦ κακίων' διὰ 

τοῦτο μάλιστα ἑταίραις ἀκμάζων καὶ παίδων τοῖς 
ἀφρονεστέροις. ἐγὼ δὲ κοσμεῖσθαι πρόσωπον 
ὑπὸ δακρύων ἡγοῦμαι μᾶλλον ἢ ὑπὸ γέλωτος. 
δάκρυσι μὲν γὰρ ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον σύνεστι καὶ 
µάθηµά που χρηστόν, γέλωτι δὲ ἀκολασία. καὶ 
κλάων μὲν οὐδεὶς προυτρέψατο ὑβριστήν, γελῶν 
δὲ ηὔξησεν αὐτοῦ τὰς ἐλπίδας. 
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ΕΒΔάΜΕΝΤΣ 

ΡΟΜΕΦΤΙΟ ΑΕΕΑΙΗΣ 

1. ΝΕ ε]α]] Ῥοσίαπ να λα υνΠίομ αδρεςία]]γ 

Ρεπαβίς α ἨοιδεΠο]ά; απά ἴαί ννοα]ά Ῥε τερτοοξ ο 

εἸαπάςχ, {ου 5Ἰαπάεν ἶς ἴπε πιοςί ραϊηξι] οἳ αἲ1 ενῖ]ς 

απά ἴπα πποςί Ἰπςιάοις. 

9. ΤΗΕΒΕΕΟΒΕ οπθ οισηῖ ἴο αοὶ ἴ]λο ππαςῖος ντα 

πιοάεγαξίοη απ Ρεγτηῖῖ αΏΠγ ΥΠΟ 5ο ἀοσῖτε ἴο τε]ακ αἲ 

Έππες. Εον Ιπῖετνα]ς οἳ τε]αχαϊίοηπ ατε ῥΡτεραγαἴοτγ 

{ου Ἰαβοιτς-- Ρο] Ῥουυ απ Ίγτε απά ΊπεΠ αξ νε] ατα 

αἲ Επείγ Ῥεςί {μτοισῃ τε]αχαἴίοη. 

9. Βυύτ ν{ε]ν Ρἱεῖγ ἶς Ίονο ο Παςραπά. 

4. Ῥ0τ Ιαασβίεν νπῖοῃ ἶς οοπίποιις απά Ῥοϊςίετοιις 

15 Ίνογςδο ἴμαπ αηΏσογ; ἴπετείοτε 1 αβοιπᾶς εδρεοία]]γ 

4πΊοΠσ οοιγίθεσαης απἀ ἴ]πο ππογε ΓΟΟΠ5Η οἳ ομΙ]άτεῃ. 

ΑΝ {ο πιγςε]ξ, Τ Ποιά ἴλαί α {ασε ἶ5 αἀοτπεα Ὦγ ἴθανς 

ποτε ἴπαπ ὮΥ Ἰαισηίετ. Έοτ υΥΗ ἴθατς α5 α τα]ε 

Έπεγε ἶ5 αβεοοϊαϊεά 5οπΠο ΡρτοβίαΡ]ε Ίδδεοῃπ, Ὀαξ νε] 

Ἰαασῃίοτ Ἠσεποε. ἈΊοΓΘονεγ. Ὦ}γ ἴεατς πο οπθ σίνες 

επεοιτασεπιεηῖ ἴο α Πεεπβίοας Ῥεχδοη, Ὕπετεας Ὦγ 

Ἰαασβίετ οπε Εοδΐονς Πΐ5 εχρεοϊαἴίοης. 
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ΡΙΟ 6ΗΠΒΥΟΞΤΟΜ 

ΥΠ. 9ἱοΡ. Τ]ου. 4, ΧΧΝΤΙ 19 Ρ. 670 Ηεηςα 
4 ΧΧΧΥ 19 Μεϊπ.). 

Δίωνος ἐκ τοῦ Οἰκονομικοῦ: 
Μέγα γὰρ δυσώπηµα σωφροσύνης τέκνωσις. 

ΙΧ. Ρίου. Του, 4, ΧΧΥΤΠΙ 19 Ρ. 6109 Ηεηςα 
1 ΧΧΧΥ 19 Μεϊπ.). 

ο Εῦ .) - ν ταὐτῷ' 
Τὸ μὲν γὰρ τίκτειν ἀνάγκης ἐστὶν ἔργον, τὸ δὲ 

ἐκτρέφειν φιλοστοργίας. 

Χ. Μασίπι. Ε]ογ. (Υαἴο. στ. 907 Ε. 819). 

Δίωνος τοῦ Χρυσοστόμου: 
Πῶς οὐ δεινὸν τοῖς μὲν θεοῖς ἐνοχλεῖν, αὐτοὺς 

δὲ μὴ βούλεσθαι πράττειν ἅ γε ἐφ᾽ ἡμῖν εἶναι δοκεῖ 
τοῖς θεοῖς. 

ΧΙ. Μασίπι. Ε]ον. (ας, στ. 907 Ε. 15909). 

Δίωνος τοῦ Χρυσοστόμου" 
Κιαδύνων ἐλπὶς ἄνευ κινδύνων τίθησι τὸν ἐλπί- 

ζοντα τῷ προησφαλίσθαι τῶν δυσχερῶν τῇ δοκήσει 
τὰ πράγματα. 

ΧΠ. Μαχίπι. Ε]ογ. (ΥαΏς. ϱτ. 799 Ε. 9179). 

Δίωνος τοῦ Χρυσοστόμου: 
Πονηρίαν γὰρ ἀρχομένην. μὲν κωλῦσαι τάχα 

τις κολάζων ἂν' δυνηθείη" ἐγκαταγεγηρακυῖαν δὲ 
καὶ γεγενηµένην τῶν εἰθισμένων διὰ" τιμωριῶν 
ἀδύνατον εἶναι λέγουσιν. 
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ΕΗΕΔΛάΜΕΝΤΕΣ 

ὅ. Του οτεαῖ ΠιαπηΠαΠΙοη. ἶς ἴπε εποεπάετίης ος 

ς«θ]{-οοπίγο]. 

6. Έος ν]ή]ο ἴε Ῥεσείίίπσ ο{ οβδρτίπο ἶς απ αοῖ οἳ 

πθοθβς[γ, πεί τεατίηρ ἶ5 απ αοῖ ο Ίουε. 

ΜΙΡΟΕΙΙ ΑΝΕΟΟ5 

1. θύυπειν ξ ἶς «Ποοκίπο Το Ἱπιρογίππα ἴα σος 
απά γεῖ ἴο Ῥε πηγής οπγ5ε]νες ἴο ἆο ἴμε ἰΠίπσς 

ΝΠΙΟΗ Ὦγ ἴ]λο σος) άεετεε αγε ἵπ ΟΥ ΡΟΥΕΣ. 

ϱ. ἨκρΕΟΤΑΤΙΟΝ οἱ ἆαπσενς εχεπιρίς {γοπι ἆαποενς 

Ἠϊπα Ὑ ο εχρεοῖς ἴ]οπα, 5ἶηπος Ἠὶς αβαῖτς ατα πιαάο 

56ουτε Ῥε[ογεμαπᾶ Ὦγ τοᾶςοη οἱ Πῖς αποϊραίοπ οἳ 

ἴμα ἀϊβιοιι]ῖοας. 

9. Του ἴΠποισῃ νἸοκεάπεςς, ππεπ Ιποιρίεηί, πηὶσΏἰ 

Ροςκ!δΙγ Ῥο εεεκεά ὮΥ τερτεδδίοη., επ ομτοπίο απιά 

ερίαρ]ςπεά αξ α ἴλπίης ἴο ΥΥΠΙΟΗ νε Ίανο 6ΤΟΝΗΏ 

αοοαςίοπιεᾶ, Τξ οαπποῖ. ἴΠογ 5αγ. Ρε οπεοκεά ἴμτοισ] 

Ρεπα]{1ες. 

1 ἂν αἀάεὰ Ὀγ Ανγηίπη, 
3 διὰ αἀάεὰ Ὦ} ΟτοβδΡΥ, κρατῆσαι διά τινων ἐπικειμένων 

Ατηϊπη, 
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ΗΕΕΡΕΚΡ 

Γοο Ιείίεγς ἱπείμακα ὂψ ΠΗετομεν πι  ΕρὶδίοΙορταρ] 
(ταεοῖ, ρασε 969. Λανοε θεεπ αφκοοἰαίεᾶ ποζέ]ι έ]ιε παπιο οἳ ο. 
Τ είν οοπίεπί α[/ογᾶ πιο 8116 οἶμο αἲ {ο αι(]ιογβλέρ. θέ {λετε 
86ΕΠΙΡ {ο ὂε πο σοοά γθαδοπι ΓοΥ γεΓιβῖπιφ {ο αἰέγίθιμε ἔ]εηπι {ο 
Πιο. Τι [νιζις {ο 1ω]ιοπι λε Πέ ἔωο αγε αἀάγεξδεεά πια 
λαῦο ὀθεπι {λε ΜΓιδοπίις [νι 1ρ]ο 1ραδ ἔ]ιο οπΙ 1 )ηΙοδοβ/ιετ 
αἱ Πνοηπιο {ο ε8έαρο {ᾖο ιργαί/ι οὗ Υεδραξίαη ἵπ έᾖε επρι]δίοπ 
οὗ α.ϱ. ΤΙ. ἴπ α ιωγΐπΦ ιο οπΦεγ επίαπέ, πρὸς Μουσώνιον. 
Πίο 56εΠΙΒ {ο ]ιαῦε πιαᾶε [πι {λε γεοϊρίεπί οἱ α υἱοίεπί αίίασκ 
Ί1ΡΟΊ. έ]ιο Ῥ)ΙοδοβΛετ» οἱ ἐλαί ἄαμ. θι {γ ἐ]ιο ιπβέἰπίεά ο0ι- 
πιοπιάαί{οπι οἱ απι πππαπιεα ϱ)ΙΙοβοβ/ιεγ θερδίοιρεᾶά ὂη Πίο ἵπ ᾖῖς 
Ἠποαίαπ Ὠϊδσοιγδε (6 1299) γε[εγς {ο ἨΓιβοπίις. αἲ {9 σφεπεγαΙ{ὴ 
θε[ίευεᾶ, Πίο οἰεατ]η εἰίλιεν |ιαά πευεγ θογπο ᾖίπι απ πια[ίσο 
0Υ εἰδε ᾖαᾶ γερεπίεᾶ ο ή. Πί πια ΕΥ δε ὂε {]ιαί Γγ1επ ας )νήρ 
Τογ. ἨΜιδοπίις Ίωας αἱ ἰεαδί ραγίίαἰη γεδροπαίδίε Ποτ Πίο 
οοπιυεγΦ{ΟΊ, {ο Ρ)ΗΙΟΒΟΡΛΙΗ. «5 Τον {ο ἱάεπέϊέψ οὗ ἔλε ΛέΥΦΟΊ8 
ἴο 10]Οπι ἐἶε οί]εγ Ιείίεγς αγε αζαάγεδεεα, {έ 46ΕΠΙΦ {άἱο {ο 
αρεσι[αίθ, αἴπορ πείέᾖεγ {ᾖε ἰοίίεγς {επιβδεἰυεΒ πΟΥ απ επίεγπαἰ 
ευίάεποσε α[/ογᾶς α οἴιο. 
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ΔΙΩΝΟΣ ΕΠΙΣΤΟΔΑΙ 

Ῥούφῳ 
/ ρωῃ 1 / Ν » Ν ” 

Συνίστηµί σοι τὸν φέροντα τὴν ἐπιστολὴν ἄνδρα 
πράγµατα μὲν ἔχοντα δι ἀντιδίκου Φφιλονεικίαν, 

” Δ Δ - / / 9 / ”/ 

αὐτὸν δὲ τοῖς φίλοις παρέχειν οὐ βουλόμενον. ἔτι 
δὲ καὶ τἆλλα οἷον ἂν σὺ ἐπαινέσειας, µέτριος καὶ 
ἐπιεικής' τὸ γὰρ τοῦ γένους καὶ πολιτικοῦ ἀξιώ- 

δ αν “1 ὃ - θ θ / θ . Δ 

µατος οὐδ' οἶμαί σε δεῖσθαι πυνθάνεσθαι, καὶ γὰρ 
καὶ ταῦτα αὐτῷ ὑπάρχει. 

{ 

β’. Ῥούφῳ 

Ἠρέννιον" τὸν ἐμὸν ἑταῖρον φθάνεις μὲν ἐπιστά- 
σας ./ ο ον ον ερ ϱ μ οδιο / µενος, οὕπω δὲ ἱκανῶς, ὅσον ἐγὼ βούλομαι. 

λ - Ἂ / ” 2 - 4“ Δ 

οὐδὲ γὰρ νῦν ἂν δυναίµην ἴσως εἰπεῖν ἅπαντα τὰ 
προσόντα αὐτῷ. τοσαῦτα µέντοι ἄξιον αὐτὸν 

- « Δ / δν λε 2 / 

µαρτυρῆσαι, ὡς καὶ γέγονεν ἡμῖν ἐκ πλείονος 
φίλος καὶ’ πεῖραν ήδη τῷ χρόνῳ δέδωκε, καὶ περὶ 
τοὺς λόγους πρότερον μὲν ἐζήλωσε, νῦν δὲ καὶ 
« / ὑπερεβάλετο. ἔστι «γὰρ ῥήτωρ ἀγαθός, ἔτι δ᾽ ἂν 
γένοιτο βελτίων σοὶ συνὼν καὶ ὑπὸ σοῦ προαγό- 
µενος. σὺ δέ μοι πολλὰ περὶ πολλῶν χαριζόµενος 

οα 1 οὐδ' οἶμαί Επιρεις: οὐ δέοµαί. : 
2 "Ἠρέννιον ΗΕΤΕΠΕΥ. Τερέντιον ΕΠΠΡΕΤΙΗ5: Τερένιον. 

ὃ καὶ (ΤΟΦΡΨ., ὥστε ΕΠΙΡΕΓΙΗ5 : καὶ ὅσα. 
4 ΑΕΙΟΓ µοι (ΤΟΡΡΥ ἀε]είες τὰ. 
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ΕΕΕΡΕΕς 

1. Το Τί] 

ΤηΕξ Ῥοαχετ οἱ ο Ιεττετ ΙΤ Ιπίτοάισε ἴο γοι ας ἃ 
πιαἩ Υπο, ἴΠοιρῃ {π ἰτοιρ]ε Ῥεσαιιςε οἱ απ αἆνειςατγ 5 
οοπίεηΒίοµ5πες», ἄοθς ποῦ Πἰπιδε]Ε πα ἴο πιακα 
ποιβ]ε {ου Πὶς Ε]επᾶς. ΝΤοΓΕΟΝΕΣ, ἵπ αἱ οἴμογτεδρεοῖς 
α5 γνε]] Ίε 15 ἴπε Ἰϊπα οἱ π]αη γοι ποιά αρρτονε--- 
πιοάεταίο απᾶά τθµδοπαβΡίιε; αξ {ον Πῖς Πίτα απ 
εοοία] 5ἰαπαίπο, 1 λίπη] γοι πεεά ποῖ 6νεπ Ιπαιίτε, 
{ο Ἠο ας {ποςε τεφιἱδίτες {ο οοπππχεπ Πῖπα α]5ο. 

ο. Το ναι» 

ὙΎουῦ αἰτεαᾶγ ατε αοφιαϊπίεά Η πιγ σοοά {επ 
Ἠετεηπίας, ἴποισ]ᾗ ποῖ γεῖ 5ι/Ποίοπ{]γ, ποῖ ἴο ἴ]ε 
οχἰεπί ἴλπαί 1 ἀθδίτα. [η {αοῖ, 1 οοα]ά ποῖ εν6εῃ πουν, 
Ρετῄαρς, Τε]] αἰἰ Πὶς αἰἰτίραίες. Τηϊ5 πιασΒ, Πούγενετ, 
πε Ἱς Εἰῆπο ἰΠαῖ Τ πιγςο] 5Ποι]ά ἴεςίγ: ποῖ οπ]γ 
πας ηο Ῥεετ α {επ οἱ πιίπε {οΥ 5οπιθ πια, Ῥιΐ αἷςο 
πε Ἠας 5ἰοοά ἴπε ἴεςὶί οἳ πο. Βοδίἀες, ἴποισ]ῃ Τε 
Ἠαᾶ Ῥεεπ α ἀενοῖεά 5ἰαάεπί ο{ ἴπε ατί οϐ ραβ]ο 
ερεακίησ Ῥτενίοιδ]γ, ποὺ’ ηε Ίας αοἴπα]]γ 5αγραςςα 
ἨϊπαςεΙ. Έον ἵπ ἐταίῃ Ἠο ἶς απ οχοε]]οπῖ ογαΐου, Ὀιιί 
Ἡε πηὶσπί Ῥεσσπιο 5]] Ῥεϊΐίεν ἰἨἩτοισ] αδεοσίαξίοπ 
ΝΙΙἩ γοι απά [μτοισὴῃ γοιχ σιάαποςο. Ῥαϊτ ἴποαρ] 
γοι 4ο πιο ΠΙΑΠΥ {ανοιτ ἴπ ΠΙαΠΥ ππαϊίενς, γοι 
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ΡΙΟ ΟΗΠΗΒἳἷΥΡΟΡΤΟΜ 

5 - / ο / χ« / 1 - ἐν τοῖς µάλιστα ἂν χαρίζοιο καὶ Ερέννιον' σαυτοῦ 
/ 

νοµίζων. 

γ΄. Εὐσεβίῳ 

Παρόντα σε βλέπειν οἴομαι ταῖς ἐπιστολαῖς 
ἐντυγχάνων αἷς ἐπιστέλλεις, ὥστ᾽ εἰ γράφοις µοι 
συνεχέστερον ἥκιστ᾽ ἂν ἐπὶ τῇ ἀπουσίᾳ δυσχεραί- 
νοιµι. 

δ΄. τῷ αὐτῶ 

᾿᾽Ανιαρὰ μὲν εἶναι τὰ συμβάντα Δρακοντίῳ" καὶ 
κακῶν  ἔσχατα᾽ τίς οὐκ ἂν ὁμολογήσειεν, ἀνθρώπινα 
δὲ καὶ πολλοῖς ήδη, γεγενηµένα. διὸ καρτερεῖν 
μὲν ἐπ᾽ ἐκείνοις ἀνάγκη καὶ φέρειν ἐκόντα": δεῖ 
γάρ, κεὶ ἄλλως ἔχοι, κεὶ σφόδρα τοῦ πάθους 
ἠττῶτο, ὑπὲρ τῶν ὄντων ὁρᾶν ὀρθῶς, ἵνα μὴ: 
τὰς μὲν συμφορὰς ἄριστα διηνυκέναι δοκῇ, περὶ 
δὲ τοῦ ζῶντος οὐκ) ἄριστα φρονεῖν. 

΄ σ1θ 
εν Σαβινιανῶ 

οὐκ ὄκνῳ τοῦ γράφειν οὐδ᾽ ὑπεροψίᾳ τινὶ σε- 
σιώπηταί µοι τὰ πρότερον. καί σοι ἂν ὡὠμολόγουν": 

1 "Ἠρέννιον ΗΕεΤΟΠΕΣ, Γερέντιον ΕΙΠΠΡΕεΤΙΗ5: ΤΓερένιον. 
3. Δρακοντίῳ ΗΕΤΟΠΕΥ, Δράκοντι ΕΠΙΡΕΓΙΗ5 : δράκοντα. 
ὃ ἔσχατα ΕΠΠΡΕΤΙΗ5: ἔσχοντα. 
4 ἑκόντα ΕΠΙΡΕΓΙΙ5: ἑκόντας. 
5 κεὶ . . . ἔχοι Ἐπιρετίις, κἂν .. . ἔχης ἨετοπεΓ: κἂν 

». ἔχοι. 
6 κεὶ . . . ἠττῶτο ΕΠΙΡΕΓΙΗ5, κἂν . . . ἠττᾷ ΗΠειοπεΓ: κἂν 

κ.» ἠττῶτο. 
Ἰ. μὴ αἀάεᾶᾷ Ὦγ ἨΠετοΠεγ. 
ὃ δοκῇ] δοκῆς ΗΕεΤΕΟΠΕΓ. 
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ΤΡΒΤΤΕΒΣ 

νοι]ά {ανοιν ππο οδρεοία]]γ 1 γοι νοα]ά οοηδίάατ 
Ηετεππίας, ἴοο, α ΕΠεπά οἱ γοινς. 

9. 1ο Ειιδερίις 

1 ἘἙλνοΥ ἴπαῖ 1 απι Ῥοεμο]άίπο γοιχ νετγ Ρτεδεποθ 
πετ Τ τοαά ἴπε Ιείίενς γοι 5επὰ ππε, απἀ 5ο ἴ γοι 
νγετε ἴο υτῖίε ηἹΕ ΠΊοτε οἑἵεπ. | «ποι]ά Ὦε ]εαςί νεχεά 

αἲ γοιγ αρ5εηοο. 

4, Το ίᾗε «απιο 

ΤΗΕ πιϊς[οτίαπος Πο ανα Ῥεία]επ ΕΓνγαοοπίίας 
αγθ, ἴο Ῥε 5αγ6. ραϊηξα] απά ον] ἵπ Ίο οχίτεπιθ, ἃ5 
εν6ετγ οπο οι] αἀπῖ, απἀ γοῖ ἴΠεγν ατα 51ΟΠ ας 
πιαη]κίπα ἶς 5αβ]εοί ἴο απᾶ αξ Ἠανο 6γε ΠΟΥ’ Ρο[α]]επ 
ΠΙΔΏΥ. ἸΠεγείοτο Ίο πας ο 5ἰεαάίαςί ἴπ ἴλοςε 
τπιρα]αίοης απά επάατο ἴπεπα η] 5εῖ Ῥιχροςθ. ΤΟΥ 
Ένεπ 1 οοπαίοπς «Ποι]ά Ὦοε οἴπεγνῖςα, ενεη ΙΓ ηε 
«Ποα]ά Ὃε εχοεεά(πσ]γ ονενοοππο Ὦγ Πὶς εχροετίεηςε, 
Πε πιαςί πιαΙηϊαίη α εοιγοοῖ νίονν τερατάίπσ ἴμο Γαοἳς, 
Ἰο5ί Ίο Ῥο ἰποισᾗί ἴο Ἠανε οοππο ἴμτοιςῃ Πὶ5 πηῖς- 
{οτίαπες πιοςί ΠΟΡΙΥ απά γοῖ ποῦ Ῥο πιοδῖ ΠΟΡΙΥ 
παπᾶεᾶ τοραταἶπο ἴλμο Ηνίπς. 

ὅ. Το δαβιπίαπις 

Νοτ Ῥδσαιιςα οἱ το]ασοίαπος ἴο ντο οἳ Ῥοσαιςθ ος 

ΑΠΥ ἀἰςξάααῖῃ ανα Τ Πλετίο κερί «εποο. Απά 1 

ὃ οὐκ οπαζεὰ Ὦν Επιρετίς. 
10 Σαβινιανῷ Βοϊδεοπαςϊαπα: Σασιανῷ, Σαβιανῶ, Οἵ Ἀταβι- 

ανῶ. 
1 ᾠὡμολόγουν ΗετοΠεΓ: ὡμολογούμην ΟΣ ὁμολογούμενον. 
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ΡΙο ΟΠΒΥΡΘΟΡΤΟΜ 

ϱ} / .] / ε] / ΔΝ Ν εἶναι σχετλιώτατος ἀνθρώπων, εἰ τέχνη μὲν τὸ 
/ 5 / .) / . ε) / . / 

λέγειν ἀσκήσας ἐπιστέλλειν οὐκ ἐβουλόμην, ἡμέ- 
ΔΝ / Ὡὶ Δ / ΔΝ ”- - 

λουν δὲ φίλου ᾧ καὶ συνεχόρευσα τὰ τῶν Μουσῶν 
Ν Δ ιά ΔΝ / ιο, Ν / ) 

καὶ τὰ ἱερὰ συνετελέσθην ὅσα δὴ πάντων ἐν 

Ἕλλησιν ἁγιώτατα : 
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ΤΕΤΤΕΗΣ 

ποι]ά αστεε νΠϊμ γοι ἴΠλαί Τ απ ἴΠε νήοκεάεςὶ οἱ 
πιοτία]ς 1, αἴτετ Πανίπσ οα]Πναϊεά εἰοαπεποε ας απ 
ατῖ, Γ τεβαςεᾷ Το ντῖτε α Ιείτεγ απἆ., Ιπ5ίεας, πεσ]εοῖοά 
α Εγεπά ντα νοπα ΙΤ Πα ]οΐπεά ἵπ 5οπ6 απά ἆαποε 
Ιῃπ Ἠοποιχ οἱ ἰμαο ἈΤιαςας απ ντα ποπι [ Παᾶά Ώοεετ 
ἹπίΠατες Ιπῖο αἲ] ἴμε τεµσίοιις τίῖος οἱ στεαϊεςσί 5αποίγ 
ΑΠΙΟΠσ ἴπε (πγεεχκς. 
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ΤΕΡΤΙΜΟΝΥ ΚΕσΑΕΟΙΝΟ ΡΙΟ’5 
ΕΕ ΑΝΡ:“ΝΕΤΓΕΠΝᾷΡ 

Αἰίλοιφ]ι Πίο οἰαῖπι {ο α Ῥίασε ἵπ {λε ᾖδίογή ο) σγεεΚ 
Μεγαέιγε Ίιαβ ἶοπᾳ ὄθεεπ ὀαφεᾶ προ έλιο εἰσ]ίῃ Π)ἱβεοιγκες ἐλιαί 
ῥεαγ Ἰιῖς παπιε ἔλε ἐεδέίπιοπη οἱ οεγίαϊπ δοᾖιοίαγδ. ογζέἶσδ. απιά 
ῥοοΚ-ἴουεγα οἵ ἰαίεγ ασε. γευεαῖς ἔλε ίσι εδίεεπι ολο] 
ΊοογΚ ἴπ σεπεγα] οοπέίπιεᾶ {ο επ]ο απιά επαθ[εδ ιδ {ο Ρίεςε 
οιέ ἔλε δίογ οἱ λὶς ἰἱε, «ιρρ]ηίπφ αἶκο αἱ Ιεαδί {λα ἐῑέίες οἱ 
σετίαίπ 1ρογΚς ποιρ ἰο8ί. ΤΠε πιογε εἰσπίῇοαπέ ρογέίοπς οἱ ἐλιῖε 
{εθέῖπιοπή ατε γεεογᾶεαᾶ οπ {]ε Γοἰἱοιρίπφ βαφές. 
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ΡΕ ΥΙΤΑ ΕΤ ΡΟΕΙΡΤΙ5 ΡΙΟΝΙ5 
ΤΕΣΓΙΜΟΝΙΑ ΕΤ ΙΝΡΙΟΙΑ 

1. Ῥμιήοξίταίας 

Β)μοβδέραέιδ, οπε ο) {ιο πιοδί αἰκεπιφιιήφ]ιεᾶ φορλίδί οὗ έλε 
(μέγα ορπίηγη οἳ οι ετα. ἴδ Ῥεγμαρς οι πιοδί ἱπιρογίαπί 
Ἰρήέπερς. πι ή Τνεςδ οἳ ἴμο ΒΘορΗϊςίς ο {εβέί[ες {ο Πίος 
ε[Γεοίυεπελς αξ α Ῥριθ]ίο δρέαΚεγ, )ι ἴπέίπιαση ιοί ΊΤγα[απ. 
απιά ᾖὶ αἰπισεγίί ο Ῥιγροδε. ευρἰαἰπίπς έλαί {λε ῬΏταῖδε ο6 ἴ]πε 
Ῥαντοί, ποιο {οδέ, Ίραδ α {πρίσαΙ{ὴ ορ/ηδέίο επεγοίςδε, θεοπιφίποᾳ 
{ο Ὠἱο᾿ς εαγ]1εγ 6αγεεγ. Πε αἶδο αἆᾶδ 5οπιο ὑπίεγεβέϊπφ ἀείαί[α 

9. Τωιοίαπιας Ῥοτεστίη. ο. 18 

Πμιοίαπι, 1ρ/05ε Μεγατή 6αγϱεγ Γοἱ[οιρεάί ἐιαί οἵ Πίο α[ίεν απι 
ὑπίεγυαί οἱ οπ[ή α ῇειο Ίεαγς, ᾖιαδ Ιε]ί 8 οπε θΥΤεΓ γε/Εγεποε ἰο 
οι’ αμί]οτ, ῥιί ἐᾖαί ᾖιε γεπαγάεὰά Πίο αξ α Ρ]ΙοδοΡΛεγ ιοογέ]ι 

Πλὴν ἀλλὰ καὶ τοῦτο κλεινὸν αὐτοῦ καὶ διὰ 

στόματος ἦν ἅπασιν, ὁ φιλόσοφος διὰ τὴν παρρη- 
/ Δ Ἀ ”/ ” / ) / Γ 

σίαν καὶ τὴν ἄγαν ἐλευθερίαν ἐξελαθείς: καὶ 
προσήλαυνε κατὰ τοῦτο τῷ Μουσωνίῳ καὶ Δίωνι 
καὶ ᾿Επικτήτῳ καὶ εἴ τι; ἄλλος ἐν περιστάσει 
τοιαύτῃ ἐγένετο. 

9. ΤΠοιηϊκίας Οταῖ. Υ, Ρ. 65 ἆ 

Τιοπη(δ{ζδ. 1011086 6αγ6εγ σουεγεάΙ Πιοδί ο} {ο οιγί]ι οεπέι γη. 
{ Ῥετ]ιαρς θεδέ ποιοι Πογ Μ Ῥαταρηταδες οἱ Ατίδίοί]ε, δι 
ιο αομ/ευες επιίπεποε αδ α ραθίῖο δρεαΚεγ αἱ (οπβίαπέϊπορίε, 

ω) Δ « / α - / Ν 

Οὕτω καὶ οἱ πατέρες τῆς σῆς βασιλείας τοὺς 

1 Ῥοτ ΡΠοδίγαϊιας ἰεδπποπγ περατάΙπρ Πο ια τοαᾶεν 
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ΤΕΡΓΙΜΟΝΥ ΕΕἄαΑΚΡΙΝα ΡΙΟ”5 
ΕΗΙΕΕ ΑΝΩ ΝΕΙΤΙΝ(Σ 

1. Ῥμήοςίταῖιας 

οοποεγπῖτιᾳφ Πἱο᾿ς επί[ε, ΓοΥ εὔαπερ]ε, ἐ]ιαί ᾗε οαγγέεᾶ δέ] ᾖίπι 
Ριαίο᾿ε ἘΠαεάο απᾶ Ιλεπιοβίμεπεν Όπ ἴιε Εαΐςσε ἘΠΙΡαΞΡΥ. 
ὑπγογπιαίίοη Ῥτεξδιπιαδίη σἰεαπεᾶα Ίγοπι ιωγέίπσα κἶπορ οί. 
Δοαίίεγεᾶ αἰ[ιδίοπα {ο Πίο π Εοδέγαέις᾽ Τ 1ο οἳ Αροιοπίας. 
{λοιισ]ι πι ἐλεπιδείυες ἴεδς «ἰσπ{ῇοαπέ απ ροβδίθίη «οπιειρ]ιαί 
Ταποίγαῖ, γεῖπγογοε ιο]αί ἰς ἐοία ἵπ {λε Τ Ίνες οἱ ἴπε Ξορβῖςίς.ϊ 

Φ. Τιοῖα 

οἵ γεδρεοί πια δε ἵπγεγγεα Τγοπι ᾖί ιαυίπφ οοιρ]εᾶ πι ιοζέῇι 
Ηικοπίις απά Ερὶοίείυς. 

Ἠετεστίπις: Ἠουγενεν. ἴλὶς ἴοο ΡτοισΠί Είπα (Ῥετε- 
βπίπς) ΤΕΠΟΝΗ, απά Ἠο γνας ΟΠ ΕΝ6ΥΥ Ῥοᾶν᾽ 5 ἴοπρας, 
τα ῬΠί]οδορ]ᾗεν Ὑγο γνας εχῖ]εᾷ {ου Ἰὶς {ἔγαπκησςς 
απά εχίτεπιε ἱπάορεπάσποε ᾿ς απά ἵπ ἴμίς ρατίσι]αν 
Ἡε οαπιθ οἶο5ε ἴο Ν{ακςοπίας απά ΤὮϊο απά Πρίοϊείας 
απᾶ αΏΥ Ο0Π6 οἶδο Ίο Γοαπᾶ Ἠϊπιςε]Ε {πι Π]κο «Πα [οη. 

9. Γηοεπιϊςίίας 

απα {πε Γοἰἱοισῖπφ ἐεδέίπιοπ {ο Τγα]απ’ς Τοπᾶπεβ Του Πίο 
σοπιεΒ Ίγοπι οπε οὗ Μι αάγεβδεε. Πέ ἱ5 ποίειρογέ]ιή/ ολίε[ῖη ας 
απ εατίη αἰζιβίοη {ο Πἱο᾿5 ἐδίε. (1Η ΝοδίΟΠιΟΝ. 

ἰδεοµτδες: ΤΠιας αἶξο ἴ]ιο Γαΐμονς οἳ γοιτγ επαρίγε 

πιΒΥ οοπδυ]ί τισηίς Β)οδέγαέις απ Πυπαρίις (Τ,.Ο.Τ..). 
Ῥ. 16-25, απᾶ (οπγΏεατε5 [με οἳ 4ροϊιοπίις οὗ Τιαπα 

(1.6.1), νοὶ. 1. Ρρ. ὅρ9 093, 589-546, ὅδ8-ὔδο, 669-565, απά 
νο]. 11, Ρρ. 996-291. 
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ΡΙο 6ΗΠΗΒΥΡΟΡΤΟΜ 

προγόνους ταύτης τῆς τέχνης προῇῆγον, τὸν ᾿"Αρειον 
ἐκεῖνον ὁ Σεβαστό  Τιβέ ον λ » τός, ὁ Τιβέριος τὸν Όρασύλον, 
Τραιανὸς ὁ µέγας Δίωνα τὸν χρυσοῦν τὴν γλῶτ- 
ταν, κτλ. 

4. ΝΤΕΠαΠΙΕΥ περὶ ἐπιδεικτικῶν Ἀλεῖον. (αγ. ΠΙ 
Ρ. 989. ὀ0 Βρεπρε] 

με Ἰεπαπάᾶεν {ο 1ρ]ιοπι ρε αγε ὑπαεδίεᾶ Του {με Γοἱοιοῦπρ 
ὑγίεί γΕΓΕΥΕΠΟΕΒ. 1ρ]οβ8ε ε{φπί[σαποο οοπκἰδί ἴπι ἔλε Ππι]είπφ οἱ 
Οίο αρή{ι Βἰαίΐο, Ἀεπορ]ιοπ, ΙΝἱοοδέγαέις, απ Β)οδέγαέι αξ 

Ὅταν μὴ τραχείᾳ χρώμεθα τῇ ἀπαγγελίᾳ μηδὲ 
περιόδους ἐχούση καὶ ἐνθυμήματα, ἀλλ ὅταν 
ἁπλουστέρα τυγχάνη καὶ ἀφελεστέρα, οἵα ἡ 
Ἐενοφῶντος καὶ Ἀικοστράτου καὶ Δίωνος τοῦ 
Χρυσοστόμου καὶ Φιλοστράτου τοῦ τῶν "᾿Ηρωικῶν 
τὴν ἐξήγησιν καὶ τὰς Ἠἰκόνας γράψαντος, εἰρομένη 

Ν 3 / καὶ ἀκατασκεύαστος. 
Πρίά. Ρ. 411. 90. Γένοιτο δ᾽ ἂν καὶ ἀπὸ λέξεως 

ἐπιτετηδευμένης καὶ Κεκαλλωπισμένης χάρις ἐν 
λόγω, οἵα ἐστὶν ἡ Πλάτωνος καὶ Ἐενοφῶντος καὶ 
τῶν νεωτέρων, Δίωνος καὶ Φιλοστράτου καὶ τῶν 
σοφιστῶν ὅσοι καὶ συντιθέναι τὸ συγγραφικὸν 
εἶδος ἔδοξαν χαριέντως. 

6. Ῥγπεςή Πίο, σαΡρ. 1. Ρρ. 96 5αα. Ρεΐαν. 

Τε Πίεγαγη αονίέγ οὗ Φ1/πιοβίις Τα] ἵπ {ιο ορεπίπᾳ Ί/εαγς 
ο {ιο ΠΠ οεπέγη. [ὔτοπι η Γαίλεγ ᾖιε ὑπ]εγίεά α Πδγαγη, 
απά αἶκο. {έ ιροι]ᾶ 5εεπι, {λε Ίουε οἱ θοοΚς. Πε ευ]δ{ές Γαπιί- 
αγίίψ οἱ α ποπ-ργοΓεβείοπαἰ παίιγο αρ ιαπ ο {ο φτγεαί 
ὤγεεί ιργ{ίεγ οὗ {ο οἰαβείο ρεγίοᾶ, Πἰαίο δεῖπφ αρρατεπίέἶη 
]ιΐβ [αποιμγίίο. Γι [Ρίο 46ΕΠΙΒ {ο ]ιαυο ᾖεἰά ΤοΥ πι α βρεοία] 
αἰέγασίίοη, ΓοΥ ᾖιε ἱποογροταίεά Ὠίο᾿ Εποοππίαπι οη Ηαϊτ ἴπ 

264 



ΤΕΘΤΙΜΟΝΥ 

«Πουγεᾶά Ῥτε[ετοπος {ον ἴπε {οαπάοις οἱ πῖς ατί--- 
Αασιαςίις {ος ἴμε {απποις Ατοείας. Προτίας {ου Τῆνα- 
δγ]ας, ἴπε πισηίν Έτα]αν [ον Ὠίο οἳ ἴἶε ϱο]άεῃ 
ἴοησιε . 

4. Ἀ[επαπᾶσςι 

επροπεη{ς οἱ αἱπιρ]ε, σγασεΓιῖ Ῥγοςε, {5 ργοβαδίη {λε γλείογἰσίατι 
1οᾖο ἰζοεα ἵπ έιε {γα οεπί γή. 

Οπ Πεεἰαπιαίίοι: ὪνΠεπενεχ ἴπε τεοῖία] νο ΕΠΙΡΙΟΥ 
ἶς ποῖ Ἠατς! ου ἴδεπιίπο να Ρετῖοᾶς οΥ επίγτπεπηος 
Ραΐ, ας ΙΤ Ἠαρρεης, ἶξ πηογο 5ππρ]ε απᾶ αγί]οςς, Ἰκα 
Εναῖ οἱ Χεπορμοπ απά Ἀιοοδίταξας 1 απ Το (Ἠτγσο- 
5ίοηπι απᾶ ΡΠΙ]οςίταίιις., νο τοῖς ἴ]με ΠΠεγοῖσα απ ἴ]ε 
{πιαρίπες;" 1 ἰς α ταπηίπσ απ παϊιτα] οἴγ]ο. 
(Λε απιθ):. νε ἴτοπι α 5ἴγ]ε Ππνο]νίπο εοηςοῖοιις 

ατὶ απᾶά οπιρε]ΙςΗμππεπί ἴΠετα πηὶσηί αγία σταςε οΕ 
εχργεδδίοη, Ἰἶκε ἴλμοα 5ἴγ]ε ο Ρ]αΐο απά Χοπορβοτ απιά 
ἴπε ]αΐεγ υτῖῖενγς, Γίο απά ῬΠοξίταϊξας απᾶ αἲ] ἴ]με 
5ορἡςῖς νο Ἠανε σαΐπεςᾶ α τεριἰαξίοπ {ου οοπηροςίτο 
στασε{α] Ρτοςο. 

ὅ. Ἀγηπεσίας 

8 οιοη ἘποοπΙΙπι οη Βα]άπεςς, απ ᾖε εὉεη οοπιροκεᾶ α 
ἐπεαίίςε επέΠ[εα Το, Ἰο]ίσᾗ ε ϱγο/εξδδες {ο ᾖαυῦε ἱπίεπαεα ΤοΥ 
ἔλιε εαἰβσαξἶοπ οὗ ἠὴ5 8οπ-{0-δε. 

ἴπ | Ὠϊο ο αἰδογἰπιίπαίεν θείιρεεπι [Πίο ἐλε κορἠίκέ απἆ 
1)ίο ἔἶιε Ρ)ΗΙΙΟδοΡΛεγ, απ ᾖιεγέργουες Ελ]οδέγαέις ΓοΥ α οεγίαΐτι 
οοπΓµδίοη. ΟΥ ἴποοπδίκίεπσι πι ἐλαί γεφαγᾶα. δηπιεδίις πιαΚες 
ἔλε Ῥγαοέϊσα] διφσφεκέίοη ἔλιαί {έ ρου] δε ΠεἰρΓιῖ {ο Ιαθεῖ εασ]ι 
ο Ὠὶο᾿ς ιογέΐπσς εἰίμεν '' Ῥγε-εωί]ε ον "' ροδέ-ενί[ε”) αξ έλε 
6αδε ππἰσμέ δε, [ο επἰε πιαγΚίποα }ῖ ἐγαπαΓογηιαίίοη Τγοηι 

1 Α τπεϊοτϊοίαη «οΠἴεπΙροτατγ να Λίατοις Λατε]ίς. 
5 ΝεΡΠεΥ ο ἴε αἴ]οτ οἱ ἴπο [γίοες οὗ έ]ιε δορλιῖκές. 

δ 99ε ραρες 992-949. 
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εορ]ηκέ {ο ΡΛΙΙοβορλεγ απἀ δἰαίεκππαπ. πι έλε οοιγ6ε ο] ἐληῖε 
1ΡοΥ Βυπεδζις πιεπέίοης, Φοπιείἴπιες τί δισσεδίέῖυο οοππεπέ, 

Φ νλ / Δ ς η » / Δ ιλόστρατος μὲν ὁ Λήμνιος ἀναγράφων τοὺς 
/ Αα - ο] ον 

βίους τῶν μέχρις αὑτοῦ σοφιστῶν ἐν ἀρχῇ τοῦ 
λόγου δύο μερίδας ποιεῖ, τῶν τε αὐτὸ τοῦτο 

- Δ - 9 / Δ λ σοφιστῶν καὶ τῶν ὅσοι φιλοσοφήσαντες διὰ τὴν 

εὐστομίαν ὑπὸ τῆς φήμης εἰ τοὺς σοφιστὰς 
/ ἀπηνέχθησαν' καὶ τάττει τὸν Δίωνα μετὰ τούτων, 

2 ο / / Δ νο] [ο Δ ἐν οἷς Καρνεάδην τε καταλέγει τὸν ᾿Αθηναῖον καὶ 
Λέοντα τὸν Βυζάντιον, καὶ συχνοὺς ἄλλους, κατα- 

/ λ . Ν / / / 

βιώσαντας μὲν ἐπὶ φιλοσόφου προαιρέσεως, λόγου 
) Ὡ) 5 - 

δὲ ἰδέαν σοφιστικὴν ἠἧρμοσμένους, ἐν οἷς ἀριθμεῖ 
Δ - -- 

καὶ τὸν Ἠνίδιον Εὔδοξον, ἄνδρα τὰ πρῶτα τῶν 
ο] / ς 3 Δ λ » / 

Αριστοτέλους ὁμιλητῶν, ἀλλὰ καὶ ἀστρονομίας εὖ 
α) / ἥκοντα, ὁπόσην ὁ τότε χρόνος ἐπρέσβευεν. 

- α αν. ζά 'Ἡμῖν δὲ ὁ Δίων τῇ μὲν περιβολῇ τῆς γλώττης, 
-- 2 λ ἣν χρυσῆν εἶχεν, ὥσπερ καὶ λέγεται, σοφιστὴς 

- - ή » ” π 

ἔστω διὰ πάντων τῶν ἑαυτοῦ, εἴ τις ἀξιοῖὶ τὴν 
- Αα. Ἅ) 2 / 

ἐπιμέλειαν τῆς φωνῆς σοφιστικὸν ἀγώνισμα οἴε- 
Αα Ν « -/ ε) 

σθαι" καίτοι καὶ τοῦτο μετὰ μικρὸν ὁποῖόν ἐστιν 
2 / Ν δὲ / . Φ « Δί 

ἐξετάσομεν' τὴν δὲ προαίρεσιν οὐχ εἷς ὁ Δίων, 
.) λ Ν / / 2 Δ ] 2 

οὐδὲ μετὰ τούτων τακτέος, ἀλλὰ μετ᾽ ᾿Αριστο- 
/ 1/ / κλέους, ἀπ᾿ ἐναντίας µέντοι κἀκείνῳω. ἄμφω μέν 

/ 5 α] ς Δ 2 / Δ γε µεταπεπτώκασιν’' ἀλλ᾽ ὁ μὲν ἐκ φιλοσόφου καὶ 
/ 3 -- Ν / / κ) ” µάλα ἐμβριθοῦς καὶ πρόσω καθεικότος τὸ ἐπι- 

/ Δ - ς / 

σκύνιον ἐτέλεσεν εἰς σοφιστάς, καὶ τρυφῆς ἁπάσης 
ε) ϱ / 2 Δ κ α) »/ διά 

οὐχ ἥψατο µόνον, ἀλλὰ καὶ εἰς ἄκρον ἐλήλακεν" 
αν α / 

ἐννεάσας δὲ τῇ προστασίᾳ τῶν ἐκ τοῦ περιπάτου 
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οργίαΐπ οί Ὠῖο᾽ ιωγἰ(ζπσα πο Ιοπσεγ εωίαπέ, 10]εησε 126 ΙέαΓη 
έλαί έλε σογριι οἱ Ιίο᾿5 ιογ{έἴχιφα ]ιαᾶ ποί εί θεεπ γεάισεᾶ {ο 
ἴέφ Ώγεδεπί οοππραδδ. 

1ο: Ῥπήοξίταϊας οἳ Τρεπιπος. Ὕοη τοσοταίπσ ἴπα 

νες οἱ ἴ]ο 5ορηῖςίς ἆοννπ ἴο Πῖς ον ἔππα, ἵπ ἴλα 
Ρορϊηπίησ ΟΡ Πὶς αεοοιπῖ εδίαρ]ςσῃες ἴννο οαἰεροτίες. 
ΠάΠΠΕΙΥ, ἴμο οεπιίπε 5ορῃἰςίς απ ἴλποςδα νο, ἴποιρ]ι 
ἴΠεγ Ἰιαὰ ἀενοίεᾶᾷ ἴ]επισε]νος ἴο ΡΠΙΙοςορΡΒγ. γοῖ 
Ῥεσαιςε οἳ ἴ]ο Ῥοεαιίγ οἱ ἰΠείτ Ίαηπσιασα Ύνθγο ὮΥ 
ΟΟΠΊΠΙΟΠ τοροτί οἰας5ος απποΠς λε 5ορ]]ςίς. Απά ῃε 
Ραΐς Ὠίο απποηρ ἴμε Ἰαΐΐου, απιοπς νηοπι Πε Ιδίς ποῖ 
οπΠΙγ Οαγποαᾶες ἴμο Αἰλοπίαπ απ Τ,εοπ Το Εγζαπΐπο 
Ραὲ ππαΏΥ οἴμοις ας γνο]], πιεῃ νο ]ας Ηνοά ἴΠείῖν 
Ίνες ας ρτοβεςείηπσ ΡΠΙΙοξορῃοΥς απἀ γεί Παᾷ αἀορίεά 
α 5ἴγ]ε ε[ατασί[ετίςΠς οἱ ἴλο 5ορΗὶςῖ. Απποης ἴλαςο 
6 ΠΙπιΡογς αἷξο Ειάοχιις οἱ Οπίάας. α ΠιαΠ πο Πο]άς 
Πγοῦ Ῥ]ασο απποης ἴ]ο ἀἰξοῖρ]ος οῇ Απίοτοεῖς Ριιζ αἱςο 
Ίνας γγε]] νεγδες 1Π αδίΤΟΠΟΠΙΥ. {ο ἴλμο εχ{επῖ Το γΥμίο] 
1 νίας ἵπεη οι] Ιναϊεςᾶ. 

Ας {ου πιγςε]Ε, λοισ] ἵπ ἴπε ἆτεςς αΏεοῖοά ὮΥ 5 
ἴοησαε---απᾶ Ἠο Ἰιαὰ α ἴοηπσιε οῇ σο]ᾱ, ας 5 αοἴια]]γ 
ο. ΏηΥ Ῥε εσας Ειαί Ὠϊο ννας α 5ορΗ!ςί 
ἵπ α]] Ἠὶς ντιίησς, ρτονίάεὰά οπε 5εο5 Πἰ ἴο 5Ἱρροςδε 
ἴπαί αἴἴεπίῖοη Το ἴπε 5οιπά ἶς α 5ορΗϊςίῖο αἴπα, ἴποισῃ 
ἴλε παΐατε οΕ ἰλμίς, ἴοο, Γ Πα] 5ΠογΙγ οχαπαίπο, 511] 
ἵπ Ἠὶς Ῥιγροςο Ώἱο ἵ ποῦ οπε Ἰπά οἳ Ῥοαχδοή, ΠΟΥ 
«Ποια]ά Ίο ο οἰαςςεά ντ ἴπεξε πιθῃ, Ραΐἱ ταίμεν ννΙῃ 
Ατϊδίοσ]ες, αἰἴλοισΊη Ἠο ρτεδοηίς α οἰτίκίπο οοηῖταςί 
ονεη νή] Ἠϊπι. Το Ῥε διγα, ἴΠεγ Ῥοῖ]μ απάθενγνεπί α 
παησε: Ῥαΐ Απίσίοσ]ες, αξίεν Ἠανίηπς Ῥεοῃ α ΡΗΙ]ο- 
«οΡΠετ, ΏοῖἩ νειγ ογανο απἆ ἄεαρ]γ {ονπίπο, ἴοοις 
Ἠὶς Ῥ]ασο αΠΠοΠς Τε 5ορΗϊςίς, απά ο ποῖ οπΙγ ἰαδιεᾶ 
εναχγ {οτπι ο Ἱαχατγ Ραΐ ενεπ νγεπῖ 1ο ἴ]ε οχίχεπηο, 
Απά αἲῖεν εροπᾶίπσ Πῖς γοιίῃ ἵπ ἀοεἴεποο οί ἴ]ο 
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/ 

δογμάτων, καὶ συγγράµµατα ἐξενηνοχὼς εἰς τοὺς 
ο“ . - 
Ἐλληνας ἄξια φιλοσόφου σπουδῆς, οὕτω τι ἥττων 

/ -- 

ἐγένετο δόξης σοφιστικῆς, ὡς µεταμέλειν μὲν 
. - - -. 2 ς / / / αὐτῷ γηρῶντι τῆς ἐν ἡλικίᾳ σεµνότητος, κόψαι 
Δ Δ 

δὲ τὰ ᾿Ἰταλιωτικά τε καὶ ᾿Ασιανὰ θέατρα µελέταις 
» / ” Ν Δ / α / 

ἐναγωνιζόμενον' ἀλλὰ καὶ κοττάβοις ἐδεδώκει, 
Δ ” / ο ή Ν . μέ ολ ιώΙΑ, / καὶ αὐλητρίδας ἐνόμιζε, καὶ ἐπήγγελλεν ἐπὶ τού- 

τοις συσσίτια" ὁ δὲ Δίων ἐξ ἀγνώμονος σοφιστοῦ 

φιλόσοφος ἀπετελέσθη: τύχη δὲ μᾶλλον ἢ γνώ η: τύχῃ δὲ μᾶλλον ἢ γνώµῃ 
η Ν / 2” Δ ”. μ χρησάµενος τὴν τύχην αὐτὸς διηγήσατο. ἦν δὲ 

δὴ καὶ τοῦ γράφοντος βίον διηγήσασθαι τὴν περὶ 
Δ »/ / 2 Ν Ν ς - ϱ 

τὸν ἄνδρα διπλόην, ἀλλὰ μὴ ἁπλῶς οὕτω συγκατ- 
αριθμῆσαι τοῖς ἀμφὶ ἘἸαρνεάδην καὶ Εὔδοξον" 
5 ο Ἀ , εν / / » 
ὧν ἤντινα ἂν λάβης ὑπόθεσιν, φιλόσοφός ἐστι, 
µετακεχειρισµένη σοφιστικῶς, τοῦτ ἔστι λαμπρῶς 
2 / Δ - Δ Δ ΔΝ » / 

ἀπηγγελμένη καὶ δεξιῶς καὶ πολλὴν τὴν ἀφροδίτην 

ἐπαγομένη. ταύτῃ καὶ παρὰ τῶν ἀνθρώπων, οὓς 
λέγοντες ἐκήλουν τῶ Κάλλει τῶν ὀνομάτων, 
ἠξιοῦντο τῆς προσηγορίας τοῦ σοφιστοῦ: αὐτοὶ 

2 Ἂ 2 -- / - Δ Σολ / 

δ) ἂν ἀπαξιῶσαί µοι δοκοῦσι καὶ οὐδὲ διδόµενον 
/ / ῳ ε) / Ν - 

δέξασθαι, Φιλοσοφίας ἐν ὀνείδει τὸ τοιοῦτον 
α. / -- 

τιθείσης ἄρτι, τοῦ Πλάτωνος ἐπαναστάντος τῶ 
ὀνόματι. ὁ δὲ προύστη τε λαμπρῶς τοῖν βίοιν 

- / Αα 

ἑκατέρου χωρίς, καὶ ταῖς ὑποθέσεσι μάχεται ταῖς 
”- - 2 / 

αὐτὸς έαυτοῦ, λόγους ἐξενεγκὼν ἀπὸ τῶν ἐναντίων 
ἐνστάσεων. 

Δ / Δ 2 .] Ν ] ιά Ν α - 

Χρὴ δήπου καὶ δι αὐτὴν οὐχ ἥκιστα τὴν ἐν τοῖς 

1 Ἔμο 5οποο! οϐ Ατὶρίοιο. 
ΣΑ ραπιε ο{ οπαποε ρορι]ατ αἲ ἀτιπ]ςϊπρ ρατί]ε». 
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ἀοοϊτίπος οἳ ἴε Ῥεπίραϊος 1 απᾶ αξίεντ ῬριρςΠίπσ 
αΠΠΟΠς ἴῃο (τεε]ςς ἰγεαίῖσες γγοτίἩΥγ οΈα ΡΠΙ]οξορ]εν΄ς 
ετῖοιις αἰτεπίῖοι., πε Ῥεσαπῃθ 5ο επησ]αναεᾷ ἴο ἴπε τερι- 
ἴαἴίοη οΕ α 5ορηἰςί ας ἴο τερεηῖ, α5 ε στον’ ο]άετ, ο 
ἴπε ςοἰεπιπῖίγ ἴλαί πιατκεά Πΐς Ῥτίπιε απᾶ ἴο Κπος]κ 
{ου αἀπηίςείοπ ἴο ἴμε {μεαίτες οἱ ἈΤασπα (ταεοῖα απά 
Αδία, επῖετίησ Ιπίο οοπιρεξίοης Ιπ ἀεο]απια[ίοῃ. 
ΥἨΥ. Ἰε ενεπ Ιπάι]σεά ἵπ μπα οοίίαρις,” απἆ Ίο 
επρἰογεά Βιῖςο-σίτίς. απἀ Ἰε ἰδδαεά Ἱπνιζαίοις ἴο 
ἀίππεν ρατίίες υη ἴπεςο αἲἰτας[οης. Ὠϊο, οἩ ἴ]με 
οοπίτατγ., α[ῖετ Πανίηπσ Ῥοεεη α Ἠοαᾶδίτοπς 5ορηίςῖ, 
επάεά Ὦγ Ῥεοοπιίπσ α ΡΗΙΙοξορμεν: γεῖ ἰΠῖς ν-ας ἴμε 
τοςα]ζ οϐ «Ἠαπος ταίπεντ ἴπατ οἳ 5εῖ Ῥάχροςε, α5 ο 
Ἠήπηςε]{ Ἠας πατταίεά. Ῥαϊ Τε ννας ἴο ο εχροοῖεά 
αἱςο οἱ ἴπε Ῥίοσγαρµετ ἴπαί Ἠε 5Ἠοι]ά ἀεδοτίρε ἴῃμε 
Ὀνγοίο]ά παίατε οἳ Ὠίο, Ιηςτεαά οἱ ππετε]γ οαἴα]οσιίπς 
Ἠίπα αἶοπο η Οαππεαᾶος απ Επάσχις απά Ἰ]ιαίγ 
{οονίπσ. Ἐον πο πιαϊίεν ναί ἴγεαίίςσε ο ἴλεῖτς 
γοι πιαγ ἴακο, ῖ ἶς ΡΙΗ]οςορβίο ἵῃ παίατε, ἴποασ] 
παπά] ες ἵπι «ορΠη!ς[ῖο Γαςμίοη. ἴλαί ἶ5, Ρναςεἆ Ῥγ η ΠαπΤ]γ 
απά ο]ενετ]γ απᾶ Ρτονϊάςα ντ «Ἠασπα ἵπ αραπάαπσα. 
Τη Ὠμίς ναγ., ἴοο, ἴπεγ ννετε ἀθοπιεᾷ νοτίγ οἱ ἴπε 
τε «ορΠῖςὲ Ὦ} ἴΠε ρετεοπς5 ποπ ἴπεγ Ρεραϊ]εά ἵπ 
ἰπεῖγ «ρεεομες ὮΥγ ἴμπο Ῥεααίγ οἳ ἴλεῖ Ἰαησιαρε. 
Απά γε ἴπεγ ἴμεπιςε]νες νγοπ]ά Ἠανε τε]εείεά ἴλμαί 
Πιο, πιεμίηκς, απ υοι]ά ποῖ Ἠανο αεοερίεά Ιῖ 
νε οὔσγες. ῬΙΗΙΟΣΟΡΗΥ Πανίπο ἸαϊεΙγ πιαάε ἵτ α 
ἴεγπα ΟΡ τερτοαςῇ, 5ἶποε Β]αΐο μαά γαβρε]εᾷ ασαἰηςῦ 
ἔἩα Παπιθ. Ὠΐο, οἩ ἴΠε οοΠίτατγ, ποῖ ΟΠΙΥ εἶαπῃ- 
Ρίοπεά ἵπ ῬτΠαπῖ ΓαςΠίοη εις] ΟΕ ἴπο ἴννο ἴγρες οϐ 
«αγ6εΥ 5εραταϊε]γ, Ῥαξ Τε αἷςο ἴς αἲ νατίαπος σι Πὶς 
οὔνΏ ρτἰποῖρ]ες, Πανίπσ ραρΗςμες ἰτεαίίδες Ραςεά προΏ 
Ώλε ορροβ!{α Γουπᾶαίίοπς. 

Βυγε]γ. ποῖ Ἰεαδί οἱ αἲ] Ὦ}γ τεαδοηπ οἳ ἴ]ε νετγ 
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/ Δ Δ - Δ Δ 4 ”/ λόγοις διαφορὰν μὴ σεσιγῆσθαι τὰ περὶ τὸν ἄνδρα. 
(ἆ - - 

ὅπερ γὰρ ἐν τοῖς μετὰ ταῦτά φησιν, ἀπολύων 

αὐτὸν αἰτίας συνθέντα ἔπαινον ἐπὶ ψιττακῷ τῷ 
ή - ον - ὄρνιθι' σοφιστοῦ γὰρ εἶναι μηδὲ τούτων ὑπεριδεῖν: 
αὐτοῦ μὲν ἂν ἔλεγχος εἶναι δόξειε, προειπόντος 

ὅτι τῶν συκοφαντουµένων ἐστὶν ὁ ἀνήρ, ὅστις 
/ Ἂ ο) ὃν Ν ος / 

Φιλόσοφος ὢν εἰς τὸν σοφιστὴν ἕλκεται. λέγει 
Ν ιά Δ Δ [4 λ τς) / 

γὰρ οὕτω": Σοφιστὰς δὲ οἱ παλαιοὶ ἐπωνόμαζον 
οὐ µόνον τῶν ῥητόρων τοὺς ὑπερφωνοῦντάς τε 

Δ / 5 Δ Δ - / Ν λ καὶ λαμπρούς, ἀλλὰ καὶ τῶν φιλοσόφων τοὺς σὺν 
. / ς / σε λ κ » / / εὐροίᾳ ἑρμηνεύοντας, ὑπὲρ ὧν ἀνάγκη πρότερον 
ε) - ) Δ ο) 3/ / / / 

εἰπεῖν, ἐπειδὴ οὐκ ὄντες σοφισταί, δόξαντες δέ, 

παρῆλθον εἰς τὴν ἐπωνυμίαν ταύτην εἶτα σαφῶς 
- .) Ζν Δ φιλοσόφους ἄνδρας ἐξαριθμεῖται' μεθ ὧν δὴ καὶ 

Δ / Ν λ / 5 8 Δ ο 
τὸν Δίωνα, καὶ μετὰ Δίωνα ἄλλους, ὧν περὶ τοῦ 

- / Ν . 

τελευταίου παυόµενος, Τοσαῦτα, φησί, περὶ τῶν 
/ 3 / -- - ϱ) 

Φιλοσοφησάντων ἐν δόξῃ τοῦ σοφιστεῦσαι:' ταῦ- 

τὸν ἑτέρως εἰπών, ὅτι μὴ ὄντες σοφισταὶ τοῦ 
/ / 

ὀνόματος ἐπεβάτευσαν. καίτοι µεταξύ πού φῆσιν 
. - τν - / α ”/ / / 

ἀπορεῖν οἳ χοροῦ τάξει τὸν ἄνδρα, περιδέξιον δή 
ω - ’ ντ / 

τινα ὄντα. τί οὖν προεῖπας, τί δὲ ἐπεῖπας, ὅτι 
- - Δ / 

τοῦτο μὲν ἔστιν, ἐκεῖνο δὲ φαίνεται; 
2 3 [4 ϱ) λ λ Δ α) Αλλ᾽ ἔγωγε οὐ μικρολογοῦμαι πρὸς τὰς ἐναντιο- 

/ - Δ Ν Δί λό ”/ λογίας' συγχωρῶ δὲ τὸν Δίωνα φιλόσοφον ὄντα 
- - 3 / απ / ” Ν 

παῖξαι τὰ σοφιστῶν, εἰ µόνον πρᾶός ἐστι καὶ 
ἵλεως Φφιλοσοφίᾳ, καὶ μηδαμοῦ μηδὲν ἐπηρέακεν 

1 Νο Ίοήπρεγ εχἰαηῖ, 

ὅτο 
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ἀῄεγεποε {ουπά απιοπσ Πίος ἀῑδοοιχδες, ἴμε [αοίς 
αΡοιῖ Πίπι οασηί ποῖ ἴο Ἀανο Ῥεεν κερί »Πσοπί. Ἐον 
γαι ῬΠοδίταϊας 5αγς Ἰαΐετ οἩ. ὙΨΠει Ίο ἰπῖες Το 
εχοιςε Πίο ἔογ Πανίπσ οοπιροξθά α εα]οσγ οη ἴῃμα 
Ραττοῦ,ῖ ΠΑΙΗΕΙΥ, ἐμαῖ 1ὲ ἶς {ο Ῥε εχρεοῖίαᾷ ο α 5ορᾗίςε 
ἴλαί Ίο «Ποι]ά πο ἀῑςάαίπ ενεη ἴμαςε ἱορίος, παὶσ]! 
566Π1 {ο Ῥε α τοβπίαἰίοπ οἱ Ἠἰπαςε]{, οἴπος ΡγενίοιδΙγ 
ο Ἠαά σαἰά ἰλαί Ὠίο ἰς οπςο οἱ ἴποςε ἨΝο αἲα ἴμα 
νιοίίπις οἱ {αΐςε οαχρςς, 5ἶηος, ἴποισ] α ΡΗΙΙΟ5ΟΡΗΕΣ, 
πε 15 Γοτοεᾷ Ιπῖο ἴπε οαἴεσοτγ οἳ ἴπε 5ορῃ!ςῖ. Τῆεςε 
αγε Ἠὶς γγοτᾶς: '' Ξορηϊςί ἶς ἴμε παππε ἴλα πετ οἳ οἱ 
αρρ]αάἀ, ποῖ οπ]γ ἴο ἴποδε οΓαἴΟΥ5 ο εχοε]]εᾷ ἵπ 
ἀο[νετγ απα ἵπ Ῥγή]απος, Ὀιαῖ αἶςο ἴο ἴποςαε ῬῆΙ]ο- 
«ορΒετς Υπο εχρτοςςεὰ ἴπεπηςε]νος Πιαοπί]γ; απά 1 
πιαςὺ ἰγεαῖ ἴμεπα Πτοῖ, θίηςε, ἴποισῃ ἴΠεγ νγεγο ποῦ 
5ορΗηϊςί5, Ριΐ οπΙγ 5ο τοσατάσά, ἴΠεγ Ώανε «οπΊε ἴο 
τεσεῖνε ἰλμαί ΕΠϊί]α. Πεν Ίο οπαπηογαίθ5 ΠΙΘΏ ΤΟ 
Ίνετα ο]εατ]γ ΡΗΙΙοξοΡΠες---απποπς ν/οπα, ο6 οου15ε, 

μα Ῥί]ασες ΓΙΟ, απά αξίον Ὠίο οἴμεις-- απ ἵπ. οοπο]- 
απο Ἠὶς τοπιαχγ]κς αροιῖ ἴ]α Ἰαςί ἵπ Πῖς Ιςί Ἠο δαγς: 
«9ο πππο] {ου ἴμοςα Νο Ργαοῖςεᾶ ῬΙΙΙο5ΞΟΡΗΥ Ρα 
Ίντα ἴΠοισλί ἴο Ἠανα Ῥοεπ. 5ορ]ὶςίς, νο Ὕνας 
αποΐμεχ γ/αγ οἱ σαγίησ ἴμαί, ἴποισ]η πο 5ορηἰςῖς, 
ἴπεγ αςιτρεά ἴ]ο Πίο. Ὑεαὶ 5οπιεΨΊετο Ῥεϊνεσπ 
πε 5αγς ἰ]λαί ηο ἶς αἲ α Ίος ἴο ἀθοῖᾶςε ἴπ υγ]λαῖ οἶαςς το 
Ρίαςε Πίο, ἴπος, Γογ8οοίἩ., Πίο ἴς εχοεοάἴπσ]γ οἸονεγ. 
ἨΗΥ ποπ ἀῑά γοι «αγ αἲ ἴμα Ρεσϊηπίηπσ απά αἲ ἴ]ε 
επ ἴ]λαί Ίο τεα]]γ ἶς ἴλε οπ6, Ραῦ 5εεπης ἴο Ῥε ἴ]ια 
οἴμει 2 

Ἠονψενεν ἰ]αῖ πιαγ Ρο, Γ {ον πΙΥ Ῥατί ἆο ποῖ 5ρΗἳ 
Παΐτς τεσαχάίηοσ λα οοπἰτααἰοίῖοις: οἩη ἴ]λο οοηίταχγ. 
Τ απ νη]Ηπο ἴο αἀπιῖῖ ἴ]λαῖ Ὠίο, ἴποιρΏ α ΡΠΙΙο5οΡΠεχ, 
ἱπαι]σαά ἵπ ἴπο ἰπγίοἷκς οἳ ἴλα 5ορΒ!ςῖς, Ρτονίάεά οπ]γ 
ἴπαῦ Πε ἶ5 ἸἰπαΙγ απᾶ σγασῖοις ἴογνατα ΡΗΙΙΟ5ΞΟΡΗΥ απά 

ὅτι] 
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ϱ) α υ] ο λω). . μ / ης . / 

αὐτῇ, μηδ᾽ ἐπ᾽ αὐτὴν συντέθεικε λόγους ἰταμούς 
τε καὶ κακοήθει.. ἀλλ οὗτός γε πλεῖστα δὴ καὶ 
μάλιστα σοφιστῶν εἰς φιλοσόφους τε καὶ Φιλο- 
σοφίαν ἀπηναισχύντηκεν. ἅτε γάρ, οἶμαι, φύσεως 
λαχὼν ἐχούσης ἰσχύν, καὶ τὸ ῥητορεύειν αὐτὸ 
ἠλήθευεν, ἄμεινον ἀναπεπεισμένος εἶναι τοῦ ζῆν 
κατὰ φιλοσοφίαν τὸ ζῆν κατὰ τὰς κοινὰς ὑπο- 
λή σα ει Ν - λ / 2” - λό 

ήψεις' ὅθεν ὃ τε κατὰ τῶν φιλοσόφων αὐτῷ λόγος 
ἐσπουδάσθη, σφόδρα ἀπηγκωνισμένος καὶ οὐδὲν 
σχῆμα ὀκνήσας, καὶ ὁ πρὸς Μουσώνιον ἕτερος 
τοιοῦτος, οὐ προσγυµναζοµένου τῷ τόπῳ τοῦ 

/ 3 » λ / / ς λ Δ 

Δίωνος, ἀλλ᾽ ἐκ διαθέσεως γράφοντος, ὡς ἐγὼ 
Ἂ Δ 3/ 

σφόδρα διισχυρίζοµαι' πείσαιμι δ) ἂν καὶ ἄλλον, 
όστις εὔστοχος ἤθους εἰρωνείαν τε καὶ ἀλήθειαν 
ἐκ παντοδαποῦ λόγου φωρᾶσαι. 
Ἐπειδή τε ἐφιλοσόφησεν, ἐνταῦθα δὴ καὶ 

μάλιστα ἡ ῥώμη τῆς φύσεως αὐτοῦ διεδείχθη. 
ὥσπερ γὰρ ἐπιγνούσης, ὀψὲ τῆς φύσεως τὸ οἰκεῖον 
ἔργον, οὐ κατὰ μικρόν, ἀλλ ὅλοις τοῖς ἱστίοις 
ἀπηνέχθη τῆς σοφιστικῆς προαιρέσεως" ὁς γε καὶ 
τὰς ῥητορικὰς τῶν ὑποθέσεων οὐκέτι ῥητορικῶς, 
ἀλλὰ πολιτικῶς µετεχειρίσατο. εἴ τις ἀγνοεῖ τὴν 
ἐν ταὐτῷ προβλήματι διαφορὰν τοῦ πολιτικοῦ καὶ 
τοῦ ῥήτορος, ἐπελθέτω μετὰ νοῦ τὸν ᾿Ασπασίας 

Δ / 2 / / Δ τε καὶ Περικλέου ἐπιτάφιον ΘΟουκυδίδου καὶ 
Πλάτωνος, ὧν ἑκάτερος θατέρου παρὰ πολὺ 
καλλίων ἐστί, τοῖς οἰκείοις κανόσι κρινόµενος. 

ἡβ] δ) .” Δί ”/ θ / λ ον οὖν Δίων ἔοικε θεωρήµασι μὲν τεχνικοῖς 

1 Τμε Ίννο οοπΙροβ!Ιοπ5 Ἠετο ππεποπεᾶ ατε ποῖ εχἰαπί. 
Σ Ῥετίε]ες᾽ Γαπποι5 οτα οι (ΤἨής. 9. 90-46) 15 5ἴαϊερπιαπ- 

κε, ν/Πῖ]ε Αδραρία)5 (Ρ]αΐο, επεποπις 996 Ἠ-- 94990) ἴδα 
1ΠΟ(ε] ο τηεϊοτίσα] οοπΙροβΙΠοη. 

τὸ 
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πονηετε µας ἀεα]ί ἀεδριτεβα]]ν ντ 1ἱ οὗ πας οοπιροςεά 
αραἰηςι 15 9Ῥοεςῃμος νησι ατα Ῥοίμ τεσκ]οςς απᾶ 
πηα]οῖοις. Υαί ἴμο {αοῖ ἰς ἴμαῖ Ὀίο Ἠας Ῥεμαναςά ντ] 
πΊοτε οορίοις απἆ νελοπιοπί εΠτοπίοτν ἴονγατά Ῥοῖ] 
ΡΠΙ]ο5ορβετς απἆ ΡΗΙΠοςορΙγ ἴΠαπ απγ οΓ Πο 5ορΗ!ςίς. 
ΤΠε ταεασοῃ. [ Ταπογ. ἶς ἴμαῖ, Ροΐπσ οπάονγεᾶά υΙΗ α 
{οτοε[α] ἀἱδρος[ οι. ε γνας {ταπ]ς αἷςο ἵπ Πῖς Ῥεβανίοιν 
αξ α Ῥιρ]ςο 5ροακετ, Πανίπσ Ῥεεπ οοπνίποθά ἴλαῖί 1 

ἶς Ῥαΐΐοαγ ἴο Ἡνο ἵπ αοοοτᾶᾷ ντ ΟΠΙΠΙΟΠ ποίῖοπς Παπ 
ἵη αοσοτᾷ ΨΗΙΠ ΡΠΙΙΟΣοΡΗΥ. ΤΠοτείοτο ποῖ ΟΠΙΥ γνας 
Πὶς αἰαίτῖρο ἀσαϊπκί ἐμο Γ/[οδορήἠστ α πετῖοιας ΟΟΠΙ- 
Ροδϊοπ οἩ Ες ρατί. αἰἴετ]γ απαβαςῃπεᾶ απ «Ἠτ]π]ίπσ 
Έγοπα πο τλοϊοτίσα]| ἀονίσε, Ῥαῖ αἶςεο Πὶς Περί ἰο 

ΜΜ ιιδοπίις 1 γνας αποϊμοτ οἳ ἴπε «απιθ «Παταοίθγ., {ογ Ὠίο 
πγας ποῖ επιρ]ογίησ ἴ]μο οοσαρδίοπ ἔο εχετοῖςε Πὶς {α]εηῖς, 
Ραΐ ταῖῃεν ντ] {Γοπι οοηνΙοΒΙοἩ., ας Τ επιρῃα Ιοα]]γ 
πια]ηζαϊπ, απᾶ Τ οοι]ά οοπνίπος ΑΠΥ 9Π6 6ἶςξο Ὑ/πο ἶς 
«κἰ]βα] αἲ ἀείεοιίπο Ῥοῖπ Ιτοηπγ απά »ἰποεγγ οἳ 
εματαοῖεχ ἵπ ενετγ 5οτί οἳ εοπιρος/{ίοη. 

ΕπγίΠεσππογε, νοπ Ώῖο ἴοο] αρ ΡΙΗΙΙΟΣΟΡΗΥ, ἴπεῃ 
ἴπάεεᾶ πιοςί οἱ αἲ] ἴπε νίσοιγ οἳ Πὶς παίατε νγας αἷς- 
ΡΙαγεά. Έος ας 1{ Πὶς παϊιτο Ἰαά Ῥεεπ ]αΐο ἵπ τεσος- 
ηἰφίησ 15 Ῥτορεχγ Εαποβοη, ποῖ Πο Ὦγν Πεί]ε Ῥαῖ 
απάετ Γα]] ςαἲ] Ώε Ίνας ουγερί αὖγναγ Ίτοπι ἴπε οα]]ῖπσ οϐ 
α 5ορΗῖςί. Αἲ αηγ ταῖο, ἴποςα 5αρ]εοῖς νπῖοὮ Ὕγεγε 
τλεϊοτίσα] Ἡς πο Ίοπσογ Παπά]εά Ἰ]κο α τηεϊοτίοίαπ Ῥαἱ 
ταἴΠεχ Ἰ]κε α 5ἰαΐοσπιαη. Τα Ρετσοπ ἶς Ισποταπί ο ἴῃα 
ἀϊῄεταπος Ῥοεΐνγεεπ {με 5ἴαζεσπιαπ απᾶ ἴπε τῃΏαίογίοίαη 
η ἀθα]ίηπσ νἩ {Πε 5αππο ρτοβ]επη. 1εῖ Ἠΐπα τονίεν’ ἴμε 

{απεγα] ογαίίοης οἱ Αςραδία απ Ρετίο]ες ας τεοοτάεά 
Ῥγ ΤΠπιογάἰάες απἀ ὮΥγ Ε]αΐο, εαοἩ οἱ νο ἶς {αγ 
πΊοτε Ῥεαι {αἱ ἴπαπ ἴπο οἴλμετ ππΠεηπ ]αάσεαά Ὦγ Τῖς 
οὗνη δροοῖα] 5ἴαπάσατάᾶς.” 

ἨεΙ] νετ. ἵπ ῬΠΙΙο5οΡἩγ Ὠίο αρρατεπ!ί]γ ἀῑά ποῖ 

9τὸ 
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ἐν φιλοσοφίᾳ μὴ προσταλαιπωρῆσαι μηδὲ προσ- 
ανασχεῖν φυσικοῖς δόγµασιν, ἅτε ὀψὲ τοῦ ,καιροῦ 
µετατεθειµένος' ὀνάσθαι δὲ τῆς στοᾶς ὅσα εἰς 
ἦθος τείνει καὶ ἠρρενῶσθαι παρ᾽ ὀντινοῦν τῶν ἐφ 
ἑαυτοῦ, ἐπιθέσθαι δὲ τῷ νουθετεῖν ἀνθρώπους 
καὶ µονάρχους καὶ ἰδιώτας καὶ καθ ἕνα καὶ 
ἀθρόους, εἰς ὃ χρήσασθαι προαποκειµένη τῇ 
παρασκευῇ τῆς γλώττης. διό µοι δοκεῖ καλῶς 

ἔχειν ἐπιγράφειν ἅπασι τοῖς Λίωνος λόγοις, ὅτι 
πρὸ τῆς φυγῆς 1 . μετὰ τὴν φυγήν, οὐχ οἷς ἐμφαί- 
γεται µόνοις ἡ φυγή, καθάπερ ἐπέγραψαν ήδη 
τινές, ἀλλ ἁπαξάπασιν. οὕτω γὰρ ἂν εἴημεν 
τούς τε φιλοσόφους καὶ τοὺς αὐτὸ τοῦτο σοφι- 
στικοὺς λόγους διειληφότες ἑκατέρους χωρίς, ἀλλ᾽ 
οὐχ ὥσπερ ἐν νυκτοµαχίᾳ περιτευξόµεθα αὐτῷ 
νῦν μὲν βάλλοντι Σωκράτην καὶ Ζήνωνα τοῖς ἐκ 
Διονυσίων σκώμμµασι καὶ τοὺς ἀπ᾿ αὐτῶν ἀξιοῦντι 
πάσης ἐλαύνεσθαι γῆς καὶ θαλάττης, ὡς ὄντας 
Ἠῆρας πὀόλεών τε καὶ πολιτείας, νῦν δὲ στεφα- 
νοῦντί τε αὐτοὺς καὶ παράδειγµα τιθεµένω γενναίου 
βίου καὶ σώφρονος. 

Φιλόστρατος δὲ καὶ τοῦτο ἀπεριμερίμνως τὸν 
ἔπαινον τοῦ ψιττακοῦ καὶ τὸν Εὐβοέα τῆς αὐτῆς 
προαιρέσεως οἴεται, καὶ ὑπὲρ ἀμφοῖν ὁμοίως εἰς 
ἀπολογίαν καθίσταται τὴν ὑπὲρ τοῦ Δίωνος, ὡς 

ἐπὶ τοῖς τυχοῦσιν ἐσπουδακέναι δοκεῖν. τοῦτο 
δ) ἤδη πλέον ἐστὶ ποιήσασθαι θάτερον. ὁ γὰρ 
ἀναγορεύσας αὐτὸν ἐν τοῖς δι ὁλοκλήρου τοῦ 

1 ΤΠε Φἱοῖς δοΠοο]. 
5 ΘΥΠΕΦΙΗ5 τε[ετς ἴο ἴ]ο Ἰσεποε οἱ οοπΠεᾶγ. 

ὃ Νο Ίοηρετ εχίαπἰ. 
ο θ]οής 

2τ4. 
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Ρεισενετε {π τεσληῖσα] 6ρεοι]αξίοἩ5. που ἀἷά Ίο ἀενοῖα 
Ἠπηςε]{ {ο Ρηγσίοα] ἀοσππας, Ώθοααςαε Ὠε Ἰαᾶ ςπΙτοά 
Ἠὶς Ροςοη Ἰαΐε ἵπ Πῖς οϱαΓ66Υ: οἨ ἴῃε οοΠίτατγ, 

ηε 56α6π]ς ἴο Ἠανε ρτοβίεά Έοπι ἴμα ῬοτοἩ 1 ἵπ αἱ 
ἴλαῖ Ρεγίαίης {ο οματαοίςν, απ ἴο Ώανε Ώδσσππε πιογο 
ΠΙαΠΙΥ ἴ]λαῃ αΠΥ Ῥεγεοπ οἱ Ἠὶς οὔπ ἀαγ; {ατίμεν- 
ΠΊΟΥΕ. ο αρρΗεᾶ ἨΙπηςε]{ {ο ἴ]ο ἴαδ]ις οἳ αἀπιοπϊςηίπο 
πιαπκίπς, πΠείῃεγ ΠΙΟΠαΥΟΗς ΟΥ πἹεπΠ ἵπ ρτίναῖἴε 5{αἴίο. 
Νηείμετ εἴπσ]γ οΥ ἵπ στοιῥς, ἴο νυηῖο επτά Ίο αΙσεὰ 
ἴπε ἐγαϊπίπο ἵπ ογα] εχργεςρίοπ νο] Ίο Ὠαὰά αοααἶτεά 
Ῥτενίοις]γ. Εοσ ἴΠίς τοαςοπ Τ Επίπῖς 1 νε]] ἴο πιαΚε 
ἴλε ποϊα βίον '' Ῥείοτε Πῖς οχ]]ε ος ' 5αΏεεαιοπί ἴο 
Πὶς εχῖ]ε ᾿' οἩ αἲ] Ὠίο)ς «ρεεσ[ο»., ποῖ αἶοπο οἩη ἴῆοςα 
1η ννΠΙοἩ Πῖς οχῖ]α ἰς τοβεσίες. ας 5οΠΠ86 ανα ἄοπο ἵπ 
ἴπε ραςξ, Ῥαΐῦ οη οΠπ6 απ αἰ]. Ἐοτ Ὦγ 5ο ἀοΐπο να 
«Ποι]ά Ἠανε 5«εραταϊῖεά μα ΡΠ]οξορ]μίο 5ρεεσμες απά 
ἴπε πα]γ «ορῃϊςίο, εαςἩ νατιεῖγ ὮΥ 15ο], απᾶ να 
«Πα]] ποῖ, αξ ἵπ α ποοϊιτπα] επσασεπιεπῖ, βπά Πίπα αἲ 
οπε ποπιεπί πατήπς αἲ Δοογαΐες απᾶ Ζεπο ἴλμο οοαυςα 
1εσῖς οϐ ἴε Γοηγςίας Γεςίῖνα]| 3 απᾶ ἀεπιαπαίπο ἴ]λαῖ 
Ὠπείν ἀἱξείρ]ες Ῥο εχρε]]εὰ {ποπ εΥΕΥΥ Ἰαπᾷ απά 5εα 
ἵη ἴμε Ῥο]εξ ἐλαῖ ἴΠεγ ατο Ἀ[οδεεπρονς οἳ Ώοαί] το 
σίαΐες απά οἰνίο ογραπἰσαϊίοπ ακε, απἀ αἲ αποϊ]ῃογ 
πηοππεπίέ Επ Ἠίπα οτοννηίπο ἴποπα να σατ]απᾶς απά 
πιακίησ ἔλοπα Ἠὶς ραϊίοτη οἳ α Ἰε οϐ ποβΙΠῖγ απᾶ 
5ορτΙε!γ. 

Ῥπμήοςίταίας, Πονενεγ. απά ν ποια ἆπο οοηβΙάεγα- 
Ποπ. ἱπιασίπες ἴμε ᾖποοποιώπ οπ ἐᾖε Εαγγοί ὃ απ ἴ]λε 
{βοεαπ Ιλἰδοοιγςε3 ἴο Ῥε]οπο ἴο ἴλλο 5απιο 5οΠοο], απ 
τεραταίπο Ροῖ] αἰκε Ίο επῖους ἴ]μο Εςῖς ἵπ ἴῃε ἀε[εποε 
οἳ ἨὨίο, ἴο 5ανε Ἠϊπι ἤτοπι ἴμο Ἱπιραίαίίοη οἱ Πανίπς 
Ραῖά 5ετίοας αἰζεπίίοι το ογάίπασγ ππαϊίενς. ΕΒιαΐἲ ῖς 
αοἴαα]]ν 5 ταῖῃεν ἴο ασμίονε {ον ΠϊπαςεΙ{ ἴ]ο οἴ]μον 
αἰογπαϊϊνε. ἘΈον Το Ἱπο Ἰαά Ῥραρ]οΙγ Ῥτοσ]αίπιεά 

ο ζ) 
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βίου φιλοσοφήσασι προϊὼν οὐ µόνον ἐνδέδωκε 
πρὸς τὸ καὶ σοφιστικὀόν τι ἔργον εἰργάσθαι τὸν 
Δίωνα, ἀλλὰ προσαποστερεῖ τὸν ἄνδρα καὶ τῶν 

ὄντων ἐκ τῆς φιλοσόφου µερίδος, προσνέµων αὐτὰ 
τοῖς σοφιστικοῖς. εἰ γὰρ τὸν Εὐβοέα τις ἆφαι- 
ρήσεται τοῦ σπουδαῖον εἶναι καὶ ὑπὲρ σπουδαίων 
συγκεῖσθαι, οὔ µοι δοκεῖ ῥᾷστ᾽ ἂν ὁ τοιοῦτος 
ἐγκρῖναί τινα λόγον τῶν Δίωνος ὥστε καὶ Φι- 
λόσοφον ὑπ) αὐτοῦ προσειρῆσθαι. ὡς οὗτός γε ὁ 
λόγος ὑποτύπωσίς ἐστιν εὐδαίμονος βίου, πένητι 
καὶ πλουσίῳ τοῦ παντὸς ἀνάγνωσμα ἀξιώτατον. 
ὠδηκός τε γὰρ ἦθος ὑπὸ πλούτου καταστέλλει, 
τὸ εὔδαιμον ἑτέρωθι δείξας, καὶ τὸ καταπεπτωκὸς 
ὑπὸ πενίας ἐγείρει καὶ ἀταπείνωτον εἶναι παρα- 
σκευάζει, τοῦτο μὲν τῶ καταμελιτοῦντι τὰς 
ἁπάγτων ἀκοὰς διηγήµατι, ὑφ᾽ οὗ κἂν Ἑέρξης 
ἀνεπείσθη, Ξέρξης ἐκεῖνος ὁ τὴν μεγάλην στρατιὰν 
ἐλάσας ἐπὶ τοὺς Ἓλληνας, μµακαριώτερον ἑαυτοῦ 
γεγονέναι κυνηγέτην ἄνδρα ἐν τῇ ὀρεινῇ τῆς 

Εὐβοίας κέγχρους ἐσθίοντα, τοῦτο δὲ ταῖς ἀρίσταις 
ὑποθήκαις, αἷς χρώμενος οὐδεὶς αἰσχυνεῖται πενίαν͵, 
εἰ µή γε καὶ φεύξεται. 

Διὸ βελτίους οἱ τάττοντες αὐτὸν μετὰ τὸν 
ἔσχατον περὶ βασιλείας, ἐν ᾧ τέτταρας ὑποθέμενος 
βίους καὶ δαίµονας, τὸν φιλοχρήματόν τε καὶ τὸν 
ἀπολαυστικὸν καὶ τρίτον τὸν φιλότιμον, τελευταῖον 

δὲ καὶ ἐπὶ πᾶσι τὸν εὔφρονα καὶ σπουδαῖον, 

1 ΟΥ. 4. 
5 Τις ἶ5 ποῖ οἰτιον ἴτις, {ου ἴλε Γουτί Πε απᾶά δρ]τ]ῖ ἵ5 

ΠΠΕΤΕΙΥ Ῥτοπαίδεᾶ (Ο9. 4. 199), α5 Ὀγπερίας Πἰπιδε]ῇ Ῥγοσεεᾶς 
το Ρροϊπῖ ομἳ. 

ὅτθ 
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Ώ]ο ἴο Ῥε απποποσ ἴλοςε νο Ἰαά ρταοξίςεᾶ ΡΙΗΙΟΣΟΡΗΥ 
α] επεῖγ Ἰνες Ίας ποῖ οπ]γ Ιαΐεγ οπ γιε]άοά ἴο ἴλμε 
Ίάεα ἴΠαί Ὠϊο Ἰαὰ αἶξεο ἆοπε ννοτκ οϐ α 5ορῃἰςείςο 
παίιτα, Ῥαῖ ηε σοε5 5ο Μαχ ας ἴο ἀε[ιαια Ἠίπη αἶςο ο 
ἴΠε Ροδρερρίοης νἨίοἩ οοπιε ποπ ἴλο ρβοδορΗίς 
οαἴεσοτγ, 5Ίπος Πε αδείσηῃς ἴλοπι ἴο ἴΠοςο ἴλαί ατε 
«ορΗ!ςίῖο, Τον 1ξ α Ῥούγεοη ἶς σοΐπς {ο τοῦ Ίο {ποσα 
Ι)ἰκεοιγδε οἱ 15 οἰαῖπι ἴο Ῥο α 5ετῖοιας νοτ]κ απἆ ἴο 
πανε Ῥεεπ οοπιροξδεά οἩ 5ετίοιις ἱορίος. ἴπ ΠΥ οΡΙΠΙΟΠ 

«ιοὮ α Ῥεγξοπ οι] ποῖ νετγ εαςῖ]ν αοεερί απγ ος 
Ὠιο᾿ς «ρεεσῃες ἴο ἴ]λε οχ[οεπῖ οἱ Πανίπο 1 Ἰαθε]]εᾷ Ὦγ 
Πίτα αοἴπα]]γ ΡηΙ]οςορβίο.. Εον οεγίαϊπ]γ ΓΠῖς ἀῑδεοιν5ε 
εοηςΗ{αῖες α ραϊίετη οξ α Παρργ Ηΐε. α νγοτ]κ οἳ Πίετα- 
Τατε οἱ ἴπε νετγ Πἰσ]εςί να]αε {οΥ τίοῃ οἵ ροογ αᾖκε. 
Ἐοχ ποῖ οπΙγ ἆοες ἵῖ ἀεβαίε α οΠατασίεν ἴπαί Ίας 
Ῥεεοπια ΡιΠες αρ ΡΥ τίομες, ροϊπίίπςσ οαἳ ἴπαῖ Παρρί- 
ηθςς ἶ5 ἴο Ῥο {οιπᾶ εἰςεενήσταε. διαΐ Τξ αἷξο ατοᾶςες α 

εἰατασίεν ἴΠαϊ Ίας Ῥεεπ οαςί ἆοντ Ὦγ ρονετίγ απά 
γοδίογες ἴῖς «ο]{-τοδρεοῖ. ρατί]ν ὮΥγ ππεαπς οἳ Πῖς {α]ο 
ἴπαῖ ΕΠΙ] ἴπε οατς οἳ αἲἲ η ονγεείπεςς, α ἴαιε Ὃν 
νυΠίοἩ ενεηπ Ἀσθγχος. ἴπε {απιοις Ἀθγχος νο πιαγοµεςά 
5 πηϊση{γ Ἠοςί ασαἶηςί ἴπε (τοαε]ςς. πιὶσ]λί Ἠανο Ῥοεεπ 
Ρετςιαᾶεά ἴλαί α Ἠαπίςππαπ νο Γεᾷ οἩ πα]]οί απιῖα 
ἴπα πιουαπίαίης οἱ Εάθοεα Παςά Ῥεεπ τπογο Ῥ]οςςεςα ἔπαπ 
ἨϊπηςεΙ, απά ρατί]ν Ὁν Πῖς πιοςί εχοε]]επί ρτεεερίς, 
ν/ΠΙοὮ νν]] ποῖ αἴ]ον απγ οπο νο {ο]]ουνς ἔμοπα το Ῥε 
αςΠατηεά οἳ ρονετίγ. ππ]εςς ο{ οοιγςθ Πε ἰς αἶςο ἴο Ῥε 
αη οχῖ]α. 

ΤΠετοίοτο ἴλποςε ατα Ῥοΐίεγ ογ[ξίος ὪνΠο Ῥίαςε ἴμε 
Ἐπβοεαπ αξῖοι ἴ]ο Ἰα5ί ἀἴδοοαιεα Οπ΄ ὔπρολίρ.ὶ ἵπ 
ν/μ]σ]., αξτεν Ἠανίηο «οί {οτί Ἠνες απ ερἰτ]ῖς οἱ {ον 
Κπας 3--ἴἨε αναχίοῖοις, ἴἩε ρ]εαςιτο-]ονίπς. ΠίταΙγ 
ἴπε απιρίἔίοας, απἀ Ππα]]γ, ἴο οαρ ἴΠεπι αἰ]. ἴ]α 

ογασῖοις απά 5ετίοςς---Ἠε ἀεξδοτίρες απ εΚκείοῃες ἴ]ε 

ὅττ 



ΡΙΟο ΟΗΠΒΥΟΣΤΟΜ 

ο) 

ἐκείνους μὲν τοὺς κατὰ τὴν ἀλογίαν ἅπαντας 
{4 Δ / / ΔΝ - / γράφει τε καὶ σχηματίζει, παύεται δὲ τοῦ βιβλίου, 

τὸν λοιπὸν ἐπαγγειλάμενος αὐτίκα ἀποδώσειν, 
ὅτῳ ποτὲ πεπρωµένος ἐκ θεῶν ἐγένετο. χωρὶς 
οὖν τιθέντι τοὺς ἐν τοῖς συχνοῖς λόγοις Διογένας 
τε καὶ Σωκράτας, οἳ καὶ περιττοὶ τὴν φύσιν 
/) 9 Αα - 

ἔδοξαν' καὶ οὐχ ἅπαντός ἐστιν ὁ τοῖν ἀνδροῖν 
/ - 2 εν) ο .) λ ) / - 

τούτοιν ζῆλος, ἀλλ᾽ ὅστις εὐθὺς αἱρεσίν τινα τῶν 
Ν 

κατὰ Φφιλοσοφίαν ὑπέσχετο' τὸν δὲ κατὰ τὴν 
κοιγὴν φύσιν ζητοῦντι καὶ τὸν ἅπασιν ἐγχωροῦντα, 
δίκαιον, ὅσιον, αὐτουργόν, ἀπὸ τῶν ὄντων φιλάν- 
θρωπον, οὐκ ἂν ἕτερος ἀντὶ τοῦ Εὐβοέως ἀπο- 
δεδοµένος εἴη βίος εὐδαιμονικός. 

2/ Δ λ 2Τλ ΔΝ . - / 

Έτι καὶ τοὺς ᾿Ἑσσηνοὺς ἐπαινεῖ που, πόλιν 
“ .) / μ Ά λ α 6 ” - 

ὅλην εὐδαίμονα τὴν παρὰ τὸ νεκρὸν ὕδωρ ἐν τῇ 
- 2 / 

µεσογείᾳ τῆς Παλαιστίνης κειµένην παρ αὐτά 
που τὰ Σόδομα. ὁ γὰρ ἀνηρ. ὅλως, ἐπειδὴ τοῦ 
φιλοσοφεῖν ἀπήρξατο καὶ εἰς τὸ νουθετεῖν ἀνθρώ- 
πους ἀπέκλινεν, οὐδένα λόγον ἄκαρπον ἐξενήνοχε. 
Τῷ δὲ μὴ παρέργως ἐντυγχάνοντι δήλη καὶ ἡ 

τῆς ἑρμηνείας ἰδέα διαλλάττουσα καὶ οὐκ οὖσα 
µία τῷ Δίωνι κατά τε τὰς σοφιστικὰς ὑποθέσεις 
καὶ κατὰ τὰς πολιτικά. ἐν ἐκείναις μὲν γὰρ 
ὑπτιάζει καὶ ὡραϊΐζεται, καθάπερ ὁ ταὼς περιαθρῶν 
αὑτὸν καὶ οἷον γανύμενος ἐπὶ ταῖς ἀγλαῖαις τοῦ 

-- - Δ 

λόγου, ἅτε πρὸς ἓν τοῦτο ὁρῶν καὶ τέλος τὴν 
εὐφωνίαν τιθέµενος. ἔστω παράδειγµα ἡ τῶν 
Τεμπῶν φράσις καὶ ὁ Μέμνων. ἐν τούτῳ μέν γε 

1 πε Ἠβδεπες νγενε α 1 ενδῃ 5οοί. Ὀγποδίας ἶ6 οι ΟΠΙΥ 
νίπαςς Το με εχϊδίεπος οΕ ἰΠῖ5 ντ (ηρ., 

5 Ναϊπεν νοκ πον εχίαπἰ. Πε ἔογπιέν ῬγεδαπιαΡ]γ 

2τδ 
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Πγεί ἴἨγες. νυΠίοἩ ατα αἰ] πιατκεά Ὦ} Ἰαοίς οἱ τεαδοή. 

Ῥαΐζ οοπο]αᾶςες Πῖς ἰγεαίίσα να ἴμπο απποιποσπιεπΏ 
Ὀμαί ἴμο οπο γεῖ τεπιαϊηίπσ Τε γγ]] Ρτοςεπ{]γ ἀἱδρ]αγ 
{ον πα, πμοενεν ἴξ πιαγ Ῥε, ΕοΥ Ὕλοπι 1 ας Ῥεεπ 
ἀεξμπεςά Ὦγ ἴ]ε σοᾷς. Αοοοτάἰπθ]γ. Μ οπο 5εῖς αρῖάε 
ἴπε Ὠϊοσοπεςες απά Αοογαΐεσες ἴλπαί ατα ἔοαπά 1π 
ΏΙΔΠΥ οἳ Πῖς ἀϊξοοιιδες, Ὑπο αοἴπα]]ν Πανο Ῥεεῃ 
ἴποισπί απαςια] ἵη ἰπεῖγ παίπτε---απα Τζ ἶς ποῖ ενοΥγ 
οπςε Ὢο οαπ Ππηϊίαϊε ἴλμοςε ἴννο ππεῃ, Ραΐ οπΙγ Ίο νο 
Ίτοπα Πε οαἴ5εῖ Πας ργοξεςςεᾷ 5οἵπε οπε οἳ ἴμε ΡΗΙ]ο- 
«ορΗίο ετγεεςᾶς-- απιά 1 Πε 5εε]ςς αβίοι λα Π[ο νΥίσ]ι 
αοσοτᾶς ντ ος ΟΟΙΗΠΙΟΠ παΐατο απ ν/ΠΙοΠ ἶ5 Ῥος- 
51Ρ]ε {ος τας α]]-γισηίεοας, ρίοις, Ιπάαςαοις, σεποτοις 
νηἴΗ ες Ῥοδδεςξίοης---πο οἴπεν Π{ο γγοι]ά Ὄε ἀἴδρ]αγεά 
Ἰηςίεαςᾶ οΕ πε Ἐπροθαπ ας α Πο οἱ Παρρίπεςς. 

ἘάγίΠεγπποτε, Πο 5οΠπιενΏετε ργαῖςες ἴ]ιο Πδςεπος.] 
ἃ οοπαπηΏγ οἱ εοπαρ]εῖο Παρρίπεςς, απαϊοά Ώεσίάςε 
πο Ώοεαςά 3εα ἵπ ἴμο Ιπῖετίου οἱ Ρα]αοςίϊπο 5οπιανΊετε 
Ώθαγ Φοᾷοπα δει, Ἐοτ ν]πεπ οπσς Ἠδ Πας δἰατίεά 
Οη Πὶ5 ΟΔΥΘΕ6Υ αξ α ΡΗΙΙΟο5οΡΏετ απά Ὠαὰά ἴατπεά ἴο 
εἀπιοπἰςμίπσ πιαπ]κἰπᾶ, Ὠίο πενετ ρτοᾶισεά απγ αἱς- 

οουχςε αἲ αἰ] νΥπίοὮ νγας απρτοβίαβ]ο. 
Ῥαῖ ἴο οπε ΥΠΟ ἶ5 ποῖ α 5αρογβοία] τεαάεν 1 ἶ5 

Ρ]αΐηπ ἴλαί Ὠϊοῖς {ονπι οἳ εχρτεδδίοη νατίες απ 15 
ποῖ απίζοτπῃ, αοοοτᾶίπσ ας Ες ἴποπιες αγο 5ορΗἰςίῖο ΟΥ 
Ροµείσα]. Έον ἵπ ἴΠε 5ορΒὶςείο Ὠο ςἰγαῖς απά Ῥ]άπιες 
Πἰπαςε]{, Ιοο]ίτπσ ΠΙπιςε]Ε ονεν Ἰ]κο ἴο Ῥεασοςκ απἀ, 
ας 15 Ύνεγεα, οχα]ῖπο ἵπ ἴμο «Ρ]επάοατς οΓ Βὶς εἰοαπσπςς, 
εἴπος Πε Ίας εγες {οΥ ἴλαῖ αἶοπε απᾶ ππαΚες εΡΒΟΠΥ 
Ἠϊς σοα]. ΤαΚκο, {ου οχαπιρ]ε, Πὶς ΊΤεπιρό απᾶ ἨὨῖ5 
Μεπιποπ.” Ίπ ἴ]πε ΙαξἴεΥ, εεγίαϊη]γ. Πὶς 5ἴγ]ε ἰς αοἴπα]]γ 

ἀεα]ὲ νι ἴ]πε {απιοις Να]ε οἳ Τεπιρὸ ἵηπ ποτίπετη (τεεςθ: 
ἴπε Ἰαΐζετ ηας Ῥεεπ αςδςοοϊαϊοά νϊἩ ἴπε ἈΤεπιποιπ 5ἰαΐιες αἲ 
Ἠσυρίίαηπ ΤΈπερες. 

ὅτο 
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Δ ς / / 2 4 ς / Δ λ -- / 

καὶ ὑπότυφός ἐστιν ἡ ἑρμηνεία: τὰ δὲ τοῦ δευτέρου 
/ / ιά ε] Ἂ α) .) - ” - / 

χρόνου βιβλία, ἥκιστ᾽ ἂν ἐν αὐτοῖς ἴδοις χαῦνόν 
λ / ο) / / 

τι καὶ διαπεφορηµένον. ἐξελαύνει γάρ τοι Φιλο- 
/ Δ » λ / / Ν λ / 

σοφία καὶ ἀπὸ γλώττης τρυφήν, τὸ ἐμβριθές τε 
καὶ κὀσμιον Κάλλος ἀγαπῶσα, ὁποῖόν ἐστι τὸ 
ἀρχαῖον, κατὰ φύσιν ἔχον καὶ τοῖς ὑποκειμένοις 

οἰκεῖον, οὗ μετὰ τοὺς λίαν ἀρχαίους καὶ Δίων 
1 / Δ - / ».Ψ Ἂ / ἐπιτυγχάνει, διὰ τῶν πραττοµένων ἰών, κἂν λέγη 

σ 

κἂν διαλέγηται. 
”/ / - »] - Δ / Έστω παράδειγµα τῆς ἀφελοῦς καὶ κυρίως 

/ λ 

ἐχούσης ἑρμηνείας ὁ ἐκκλησιαστικός τε καὶ ὁ 
βουλευτικός' εἰ δὲ βούλει, καὶ ὀντινοῦν τῶν πρὸς 

/ 

τὰς πόλεις εἰρημένων τε καὶ ἀνεγνωσμένων προ- 
2, / . 5 οὐ. 2 

κεχειρισµένος, ἴδοις ἂν ἑκατέραν ἰδέαν ἀρχαϊκήν, 
- . - Αα ” / - 

ἀλλ᾽ οὐ τῆς νεωτέρας ἠχοῦς τῆς ἐπιποιούσης τῷ 
- ον Ὢν { κάλλει τῆς φύσεως, ὁποῖαι αἱ διαλέξεις, ὧν πρόσθεν 

| λ Δ / 

ἐμνημονεύσαμεν, ὁ ἨΜέμνων τε καὶ τὰ Τέμπη, 
Ἅ Αα / Ν Δ 

λόγος τε οὗτος ὁ κατὰ τῶν φιλοσόφων. κἂν γὰρ 
- - / / Δ 

ἀποπροσποιῆται, πάνυ τοῦ θεάτρου γίνεται καὶ 
τν “ « / α) 

τῆς χάριτος: καὶ οὐκ ἂν εὗροις ῥητορείαν ἐπαφρο- 
-. Ν / ”/ 

διτοτέραν παρὰ τῶ Δίωνι' ὃ καὶ θαυμάσας έχω 
/ . / / - 

τὴν τύχην φιλοσοφίας, εἰ µήτε κωµφῳδία τῶν 
αι. -- - Αα ο] μ Δ ”/ ιά 

ἹΝεφελῶν μᾶλλον εὐδοκιμεῖ: οὐδὲ γὰρ ἐστιν ἤντινα 
μετὰ τῆς ἴσης δυνάµεως ᾿Αριστοφάνης ἀπήγγελκε" 
τεκµήριον ποιοῦ τοῦ στρογγύλως καὶ σὺν εὐροίᾳ 
προενηνέχθαι, 

κηρὸν διατήξας, εἶτα τὴν ψύλλαν λαβὼν 
Ν .) - Δ / 

ἐνέβαψεν εἰς τὸν κηρὸν αὐτῆς τὼ πόδε: 

1 Ίο ἆο ποῖ Ίκπον ο ν]αϊ 8Ρρεεσπε» Ῥγπεδίῖιδ ΤεΓεΤς. 
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Ῥοπιραςίίο. ΕΒαΐ ἵπ ἴμαο νοτκς ο Ἠὶς 5οσοοπᾶ ροτίοἆ 
Ὦ} πο πεαης γγοα]ά γοι επά απγ{ῃίπσ οοποαίζεᾷ απἀ 
ἀἰβιςο. Ἐοτ. γοι 5εο. ΡΗΙΟΞΟΡΗΥ Ὠαπίςαες Ιαχατί- 
οµ5πεςς ενεῃ ἵπ ἴμο Πε]ά οἳ εἰοαπεποο, Ῥεΐπο {οπά ος 
α Ῥεαιίγ Πίο ἶς στανε απ οτάςτ]γ. ἴμε αποϊοπῖ 
ἔοτπα, παϊυτα] απἀ σεγπιαπε ἴο Πε 5αρ]εοί, α ἔουπι 
νη]ε Ὠϊο, ἴοο, αομίενες, 5οοοπά ΟΠΙΥ ἴο ἴμε νουγ 
αποϊεπί ντίζεν», Ῥτοσεθάίπσ αςξ Ίε ἆοες μτοισ]ᾗ ἴ]ο 
πιαϊίετς ἵπ Παπά, πὙπείΠεν Ίο ἰς ἀεμνετίπσ α 5ρεθο] 
ου εοπάποἰῖηπςσ α ἀῑδοιςδίοη. 

Τακο αξ 5απιρ]ος οἳ Ἠὶς παβοοϊεά απά Πτεγα] 
«ἴγιε Πὶς [ουεδίαφίίοι» απᾶ Πὶς Βοιειίοις ὋΌν. 
γοι νΊςῃ, ἴακε αΏΥ οπ6 αἲ αἰΙ ο6 Πὶς αἀάτεςςες ἴο ἴ]ε 
οἴίας, νυπείΠεχ οτα]1γ ἀεμνετεςα οἱ τεας, απιά γοιι ννοι]ἀ 

απα ἵπ 9αςὮ απ ο]ά-{αςΠίοπεςᾶ 5Τγ]ε ταῖῃεν ἴμαπ ἴλαῖ 
οἳ ἴπε ΠΙΟΥΘ Πιοάσγη ποῖίο ἨΠΙΟΕ ππακες αἀάϊίοητς το 
ἴπε Ρεαιῖγ οἳ παίατε, ας ἴπ ἴ]ο οα5ο οἱ ἴΠε ἀϊδεοιδες 
αἰτεαάγ πιεπίοπες, ἴπε Μεπιποη απιᾶ ἴπε Ίεπερϐ, απ 
ἵη Ὠπίς οπο, ἴοο, ἁρσαϊπδί {με Γοβορἠεγν. Έοτ ονεπ 

ΠΕ Ίο ἀῑδο]αίπις Τε, ΜΠῖς «Ρρεες]λ Ῥε]οπσς ν]οΙ]γ ἴο ἴπε 
ἰπεαίτε απά ἴπε ἀςθσίτο ἴο Ῥίεαςε; {ιγίμετπιογε, γοι 
εοα]ά ποῖ Απᾶ α πποτο οΠαγπηίης ἀἱςρ]αγ οἱ τπεϊοτίςο 
ἵη Ὠϊο. Τη ἐπί οοπποχίοπ [ Ἠανε πιαγνε]]εᾷ αἱ ἴμα 
σοοᾶ {οτίαπε ο ΡΗΙΙο5ορΗγ 16, ἵπ ἴπα Ενςῖ Ῥίασς, πο 
«οππεᾶγ ἶς πποτε ἵπ {ανοιχ ἴπαπ ἴΠε (Ἰομάς." {ον ἴπετε 
ἶς ποπο Υ/ΠΙοἩ Αγίςίορμαπος ηας οοππροςεά να εααα] 
Ρονετγ. Ας νηῖπεςς ἴο Πῖς οοπιραςί απά Βονίησ 5ἴγ]ο. 
ἴακε ἴμεςο Ἰπος : 

Ἠε ππε]{εςὰ Ἱναςχ, απά ἴπεπ ο ἴοο] {με ἤοα 
Άπα αἱρί 1ὲς ἴννο {εεῖ ἵπ ἴπε γναχ; απά πε. 

ΟΥ. 4 απᾶ ΟΥ. 48 ποτε ἀε]νετεᾶ Ὀείοτε ἴῃα [εο[εδία, απᾶ 
Ὠπο πεχῖ ἴννο Ῥείοτε ἴπε βΡοι[6. 

Σ Ἔμε ρορι]ατΙίγ οἳ με (Ο1οιιᾶς 15 αἴτεςσίεά Ὦγ ἴἶπε πΙπηΏοεγ 
οΕ ἴπε πιαπιιδογῖρίς ἵπ νΠ]σΙ 1 15 Εοιπά. 
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5 / / / κάτα ψυγείση περιέφυσαν Π]ερσικαί. 
ταύτας ὑπολύσας ἀνεμέτρει τὸ χωρίον. 

᾿Αριστείδην τε ὁ πρὸς Ἰλάτωνα λόγος ὑπὲρ 
τῶν τεσσάρων πολὺν ἐκήρυξεν ἐν τοῖς Ἑλλησιν: 
οὗτος μὲν καὶ τέχνης ἁπάσης ἁἀμοιρῶν ὃν γε οὐδ᾽ 
ἂν ἐπαγάγοις εἴδει ῥητορικῆς, οὔκουν ἐκ τοῦ δι- 
καίου γε καὶ τῶν νόμων τῆς τέχνης' συγκείµενος 
δ) οὖν ἀπορρήτῳ κάλλει καὶ θαυμαστῇ τινι χάριτι, 
εἰκῆ πως ἐπιτερπούσῃη τοῖς ὀνόμασι καὶ τοῖς 
ῥήμασιν' οὗτός τε ὁ Δίων ἤκμασε μάλιστα ἐν τῷ 
κατὰ τῶν φιλοσόφων, ἥντινα καὶ καλοῦσιν ἀκμὴν 
οἱ νεώτεροι" τοῦτ᾽ ἐστιν ἡρμόσατο πανηγυρικώ- 
τερον ἀνδρὸς ἀφελοῦς, καὶ µέντοι γε εἰς τὴν 
τοιαύτην ἰδέαν αὐτὸς αὑτοῦ ταύτη κράτιστος 
ἔδοξεν. 

Οὐ μέντοι τοσοῦτον ὁ Δίων ἐξωρχήσατο τὴν 
ἀρχαίαν ῥητορικὴν ἐν οἷς καὶ δοκεῖ σαφῶς ἀνα- 
χωρεῖν τῶν οἰκείων ἠθῶν, ὡς ἂν καὶ λαθεῖν ὅτι 
Δίων ἐστί, παρακιήσας εἰς τὸ νεώτερον' ἀλλ᾽ 
εὐλαβῶς ἅπτεται τῆς παρανοµίας, καὶ αἰσχυνομένῳ 
γε ἔοικεν, ὅταν τι παρακεκινδυνευµένον καὶ 
νεανικὸν προενέγκηται' ὥστε κἂν αἴτίαν φύγοι 
δειλίας, εἰ πρὸς τὴν ὕστερον ἐπιπολάσασαν τῶν 

ῥητόρων τόλµαν αὐτὸν ἐξετάζοιμεν, τοῖς πλείστοις 

δὲ τῶν ἑαυτοῦ, καὶ παρὰ βραχὺ τοῖς ἅπασι μετ᾽ 
ἐκείνων ταττέσθω τῶν ἀρχαίων τε καὶ στασίµων 
ῥητόρων, παρ᾽ ὀντινοῦν καὶ δήµῳ διαλεχθῆναι 

1 Οἰοιαᾶς 149-102. 
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Ἠλ]οη οοο]εά, αροιῖ Τξ Ῥονσείαι «Ἠοες ἠαά {ογηιεᾶ. 
Ἠεπιονίησ ἴμεςε, πο Γε]] το ππεαδυτίης ἴπο 9Ρραςο.] 

Ασαίΐη, ἴ]ια αἀάτεςς Το Βιαίο πι Ιλείεποε ο] έλιε οι 
Ἰετα]άεὰ το {απιε οἳ Απκτεϊάςς {αγ απᾶ ν]άςο απποπς 
ἴῃε ἄπτεε]λς.' Τ]ής ννοτ]ς, νῖ]ε αοἴιπα]]γ ἀονοῖα οἳ αἲἱ 
αγΠῄος, οηΏς ΥΥΠΙΟΗ 5τεἰγ γοι οοι]ά ποῦ ονεπ αδδίσΏ 
ἴο ἴλε οαἴεσοτγ οἱ τ]οῖζοτίς, αἲ Ἰεαςῖ 11511γ απά οἩἨ 
Όλα Ῥαςίς οἱ ἴλμοα Ίαννς οἱ ἴλμα αγ, ἴς οοπιρο5εά ντ] 
8η Ιπεβαρίο Ῥοαιίγ απἀ νοπάτοας οἨατπα, οπο ἴ]αί 
εεεπαίησ]γ νηποιῖ ρτεπιοάαίοπ ἀεΠσ]ίς Ὦγ πλεαης 
οἳ 15 ποιης απ νετὺς. Απά ]α511γ. ους Ὠϊο γνας αἲ 
Πῖς Ῥτίπιε Ίπ Ἠὶς 4ραῦιδί ίμοε ΕοδορΛετς, ἴο 15ο ἴ]α 
ἴατπα Ῥτίπης ας ο πιοᾶετης 4ο: ἴ]αί ἶ5, ηο οοπηροδοά 
ἵπ α ΠΙΟΓΕ 5ΠΟΝΥ ΠΙαΠΠΕΥ ἴπαν α Ρ]αΐἩ Παπ. Ἰνοι]ά, 

απᾶ γεῖ {ου 5αςἩ α 5ἴγ]ο Ὠἱο νγας ἰλοισᾗί το Ῥε αἲ Εὶ5 
Ρος ἵπ ἴΠίς. 

Ἠονγενεν, ἵπ Πο ννογκς ἵπ γΥπΙο Πε 5οεπὶς οἶεατ]γ 
ἴο ἀερατῖ τοπ Πῖς ον δρεοία] Παδιϊς Ὠίο ἀῑά ποῖ 
ἀἱδρ]αγ 51ο 5οοτΏ Γον ἴ]ο ο]ά-{αςμίοποςᾶ τ]λοϊοτίο ας 
ἴο ἀῑςριαῖδε ἴπε {αοῦ ἴλαί Π ἰς Ὠίο, ἴλοαρ]ῃ Ίο ἁῑά 
ΊἼονθ Ιπ ἴμα ἀῑγδσίίοιτ οἱ ἴμο ΠΙογθ πιοάενα: οἩ ἴμοα 
οοΠίΤαΣΥ. ηε ἵς ἀῑςοτεεῖ νηεπ ης νἰο]αϊοας Πῖς εἰαπάατας, 

απά Ίε αοἴπα]]γ 5οεπης ἴο ο αδΠαπιεά νἨεπενεν Ίο 
ηας αδεᾶ απγ ἁατίπς οΥ αιαἀαοίοας εχρτοςδίοη. Τπετε- 
{οτε Ἠς πηϊσηί ονεπ Ρε ἴακεπ ἴο ἰαδικ {ου οονγατάϊσε, 1 
γε ν/ετγε Το 5ογαΙπίσα Είπα ἴπ το Πσηί οἱ ἴ]λο ααάαςἶἲγ 
ΝΥΠΙΟΗ Ἰαΐεν Ῥεσαπιε ἴμα νοσιε απποπς μα ογαίους. 
Ῥαΐ ἵη πηοςί οἳ Πὶ5 ο η νγοτ]κ, Υε5. ἵπ νενγ ποατ]γ αἱ]. 
1εῖ Πτα Ρε ταπ]κεἆ γη Έποςε οἷά-{α5Πίοπεά απά εἴεαάγ 
ογαἴοῦς, οίπος, εοπιρατεά ντ αΠγ οπε αἲ α]], Ίο ἴς 
ΝΟΥ Βἲ το αἀάτεςς εἶἴ]εν α οοπΙΠΙΙΠΙΙΥ ΟΥ ἃ Ῥ6ΓςΟῃ 

ὃ Αεας Ατρδίεϊάες (Α.Ρ. 199--199) ἵπ ἴ]να ννοτ]ς ἵπ αιοςίίοι 
Ρταῖδες ΤΠεπιϊδίοσ]ες, ΝΠ]Παςος. Ῥογίο]ες, απᾶ ΟΊπποη. 
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Δ . / - Δ ”/ 4 Δ « Ν καὶ ἰδιώτη τοῦ παντὸς ἄξιος. οἵ τε γὰρ ῥυθμοὶ 
- / / Δ / - ”/ τοῦ λόγου κεκολασμµένοι καὶ τὸ βάθος τοῦ ἤθους 

οἷον σωφρονιστῇ τινι καὶ παιδαγωγῷ Ἠπρέπον 
“ 

πόλεως ὅλης ἀνοήτως διακειµένης. ὥσπερ δὲ 
/ 

τὴν ἑρμηνείαν οὔτε μίαν ἔφαμεν πάντως οὔτε 
ἀνεπίγνωστον ὅτι Λίωνός ἐστιν ἑκατέρα, νῦν μὲν 

-- - Δ 

ῥήτορος ἀνδρός, νῦν δὲ πολιτικοῦ, οὕτω καὶ τὰς 
/ ϱ/ ο .) Δ / / α) / διανοίας, ὅστις οὐκ αὐτὸς δίχα διανοίας ἐπιβάλλει 

ΔΝ 5/ ϱ/ Ν - / 3” - λ / τὰς ὄψεις ὅτῳ δὴ τῶν βιβλίων αὐτοῦ, ἐπιγνώσεται 
Δίωνος οὔσας ἐν ταῖν δυοῖν ἰδέαιν τῶν ὑποθέσεων' 
κἂν τὸ φαυλότατον προχειρίσῃ, τὸν Δίωνα ὄψει 
τὸν ποριμώτατον τῇ ῥητορείᾳ παντὸς ἐξευρεῖν 
λόγους' μακρῶ γὰρ δὴ σοφιστῶν κατὰ τὸ ἐπι- 
χειρῆσαι διήνεγκεν. εἰ δέ τις καὶ ἕτερος σοφιστὴς 
ἦν εὔπορος, ἀλλὰ πολλοῦ γε καὶ δεῖ παραβάλλεσθαι 
πρὸς τὴν τοῦδε πυκνότητα" ἅμα δὲ καὶ θαυμαστή 

/ Δ / 

τις ἰδιότης χαρακτηρίζει τὰς Δίωνος ἐπινοίας. 
δηλούτω σοι τὸν ἄνδρα ὁ "Ῥοδιακός τε καὶ ὁ 

/ 3 λ Ἅ Ν 6 - / ”/ 

Τρωικός: εἰ δὲ βούλει, καὶ ὁ τοῦ κώνωπος ἔπαινος. 
Αα. / 

ἐσπουδάσθη γὰρ τῷ Δίωνι καὶ τὰ παίγνια, παν- 
Ν 

ταχοῦ τῇ, φύσει χρωμένῳ' καὶ οὐκ ἂν ἀπιστή- 
σαις αὐτὰ τῆς αὐτῆς εἶναι παρασκευῆς τε καὶ 
δυνάµεως. 

- / Ν / 3 - 3 .. Ν ἀ 

Ταῦτά µοι περὶ Δίωνος εἰπεῖν ἐπῆλθε πρὸς τὸν 
ὕστερόν ποτε παῖδα ἐσόμενον, ἐπεί µοι καὶ διεξ- 
ιόντι τοὺς παντοδαποὺς αὐτοῦ λόγους μεταξὺ τὸ 

μ 

µάντευµα γέγονε. πατρικὸν δὴ πέπονθα, καὶ ἤδη 
συνεῖναι τῶ παιδὶ βούλομαι καὶ διδάσκειν ἅττα 
µοι φρονεῖν ἔπεισι περὶ ἑκάστου συγγραφέως τε 
καὶ συγγράµµατος, συνιστὰς αὐτῷ φίλους ἄνδρας 

9δ1. 



ΤΕΞΦΤΙΜΟΝΥ 

η ρτϊναῖϊε ςἰαίίοῃ. Του ἴπε τηγίηπις οΕ Πὶς «Ραεςῇ ατα 
γεςἰταϊπεά απ ἴλε στανΙ{γ οΓ Πὶς 5ἴγ]ε ἶς 5αςἩ ας πνοπ]ά 
Ρεβί αηγ 5αρετνίςογ απᾶ συαατάίατ οἱ α 5ἴαῖε ν’ἨοΙ]γ ἵη- 
ε]ἴπεα ἴο {ο11γ. Βαϊ ]αςί ας Τ Ἰανο σαἰά οἳ Πὶς 5ἴγ]α, 
Όπαί 1ἱ ἶς ποῖ Ὦγ αΏγ ππεας απΙζοσΠῃ, απᾶ γεῖ ἴ]λαῖ Ἡ- 
πηϊςίακαΡ]γ εαςΒ 5ἴγ]ε ἰς Πἱο”5. πουν α5 οταῖοΥ απά ΠΟΥ’ 
ας εἰαϊεσπ]αη, 5ο α]ςο τεσατάίπσ Ἠὶς ἴΠοισηίς---νποενεχ 
ποῖ νηλοαϊ ἐΠοισΒί ΠΙπιςε]{ οαςῖς Ἠὶς εγος ΟΠ αΠΥ ο 
Ριο΄ς ντῖῖηπσς ν]] 5εε ἴλαί ἴλε ἰποισηίς αγε Ὠϊἱος 
ἵπ Ῥοίῃ νατίείίες οἳ Πῖς «ροεσῃες; απά ενεπ 1 γοι 
«ε]εοῖ ἴπε πιοςί ὑπνίαί οἳ ἴποπι, γοι νυ]] μπά Ὠἱο ἴο 
Ρε ἴπε πιοςῖ τοςουτος{α] {π Πὶς οταῖοΥγ αἲ βπαάϊης ννοτάς 
{ου ενετγἰλίησ., {οτ ο ἰς ἔαχγ 5αρετίογ το ἴμε 5ορΗἰςίς 
Ἰη αἰα]εοῖίο ατσαπηεηῖ. αγ. 1 αηγ οἴῃεχ 5ορῃ!ςί ννας 
τοςοιτοεξα]. 5Η] Τε ἰς {αν ἤτοπι ἀθσοτνίηπσρ οοπαρατίδΟΠ 
νη Ώ]ο Ιπ τορατᾶ ἴο ἴ]ε Ιαϊεν΄ς «αραοϊῖγ; απά αἲ 
ἴπε 5απηε πε α νοπάτοις ΙπαϊνιάπαΠίγ ππατ]ς Πῖς 
ἰποασηῖς. 1Τμεῖ Ῥοῦιμ Ἠὶς λοδίαπ ατιά Πὶς Ίτοίαν 1 
ἀἴξοοιτεες τενοαα] Ἠίπα {ο γοι; ος, 1 γοι ση, Ἱπο]αάα 
Πὶς Γίοση οἱ {με (παί. Έον ενεπ Πὶς «ροτίϊνο οΟΠΙ- 
Ροβίΐοης γγετε ἐτεαῖεα 5ετίοις]γ ΡΥγ Πίο, νο Ιπά]σεά 
Ἠὶς παίιτα] Ῥτορεηδίήες ἵπ ενοτγ Πε]ά: ΠἹογεονες, 
γοα υγοπ]ά ποῖ ἀοιρί ἰπαῖ ἴΠεγ ννετο ἴ]ο ρτοάιοί οἱ 
ἴλε 5απηε ἰταϊπίπσ απ {αου]{γ. 

ΤΗΙς ἰς πγ]αῖ Τξ Ώας οεσυχτας Το πηε Το 5αγ αβοιῖ Ώἱο 
το Ἠϊπι νΥπο 5οππο ἆαγ ἵπ ἴμα Εαίπτε ἶς Το Ῥε πηγ 50Η, 
{ου ενεηπ ας ΤΙ ας οοΐπσ ἴπτοισῃ Ὠἱος 5ρεθσοῃες οἱ 
ενενγ Κῑπά 1 τεοεῖνεᾷ ἴλπε Ῥγορβεογ. Α]γεαᾶγ 1 {εε] 
Ί]κε α {αϊΠοετ. απά 1 νναπῖ ἴο Ῥε ΥΕ ΠΙγ 5οη αἲ οπηςε 
απᾶ {ο ἴθαςμ Ἠϊπι νΠαΐενεν οσσοιΥς ἴο πιο ἴο τΠίπ]ς 
αροιῖ θ6αοἩ ντῖζεν απά οαςὮ ποτ] οἱ Πιογαίαγε, ΙΠΙΤο- 
ἀποῖπο Το Ἠίπα ππεη νο αγε πΙΥ ΕΠεπάς, αἶοπο ΤΗ 

1 ΟΥ. 11 απἀ ΟΥ. 91 τεςρεονε]γ. 
3 Νο Ίοηςεγ εχἰαπί. 
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μετὰ τῆς προσηκούσης ἕκαστον κρίσεως" ἐν οἷς 
ἔστω καὶ Δίων ὁ Προυσαεύς, περιττὸς ἀνηρ εἰπεῖν 
τε καὶ γνῶναι. καὶ τοῦτον οὖν ἐπαινέσας αὐτῷ 
παραδίδωµι, ἵνα µοι μετὰ τοὺς τῆς γενναίας 
φιλοσοφίας προστάτας ἀπάρχοιτό ποτε καὶ τοῖς 
πολιτικοῖς τοῦ Λίωνος γράµµασι, µεθόριον αὐτὰ 
ἡγούμενος τῶν προπαιδευµάτων τε καὶ τῆς ἀλη- 
θινωτάτης παιδείας. 

6. ῬΠποβιας ΒΙΡΙ. οοᾱ. 900 

Ῥ]ιοίζιδ, {λε Ιεαγπεά [Βαίγίαγοι οἱ 6οπβίαπέἰπορίε οἱ {λε 
ποπέ]ι οεη{ γή. Ίρας απι οπιπ{υογοις γεαάεγ. απιά Μη οὐδεγυαίίοπς 
οἩ. τρ]ιαί Ίιε γεαᾶ αγε επιδοά{εᾶ πι α ἀῑφεκί επι Πέ]εά Βιρ]οῖπεσα. 
ΠΗἱ5 ἀἰδσμαδίοι ο Ιῖο᾿5 ιγἴπσς. αρ)ηίσο ἱψδ σοπ]πεᾶ {ο {λε 
εἰφλίν ἀἱδεοιμγδες ἐ]ιαί πιαΚε ιρ οι οισπι οοἰ[εοίίοπ, ορέπ5 αοζέ]ι 
α Τειο ἀείαῖ]ς γεφαγαίπαφ {ιο Πε απ βεγδοπαί οἰαγασίεγἰδέζον 
οἱ Πίο, Γο[οιρει ὂψ σεπεγαἰ γΕπιαΡΚΑ οοποεγπίπᾳ ἠ Πίεγαγὴ 
φιιαἰήέίερ. ΓΠ)ιοίζις {επ Ῥγοσεες {ο δέ, είε ὃν ἐδίε, αἰἰ 

᾿Ανεγνώσθη Δίωνος βιβλίον ἐν λόγοις π᾿. οὗτος 
”/ Δ Ν / / Δ . 3” ἔστι μὲν τὴν πατρίδα Προυσαεύς, φυγὰς δ᾽ ἐγε- 
γόνει ταύτης, τυρανγίδος ἐκκλίνων δουλείαν, καὶ 
πολλὴν ἐπῆλθε πλανώμενος γῆν. δεξιὸς δὲ περὶ 
τοὺς λόγους ἔδοξεν εἶναι, καὶ μάλιστα τοὺς όσοι 
ῥυθμίζειν συμβουλεύουσι τὰ ἤθη. ἧἤκμασε δὲ κατὰ 
τοὺς χρόνους τοῦ βασιλέως. Τραιανοῦ, καὶ πλεῖ- 
στον διέτριψε χρόνον παρ᾽ αὐτῶ καὶ τῆς ὅτι 
µάλιστα τιμῆς καὶ δεξιώσεως ἔτυχεν, ὡς καὶ συγ- 
καθέζεσθαι αὐτὸν τῷ βασιλείῳ ὀχήματι. παῖς 
μὲν ἦν οὗτος Πασικράτους, σοφιστὴς δὲ καὶ 

/ Δ ν] / » Δ - 2 . Ἀ) 

φιλόσοφος τὸ ἐπιτήδευμα. ἐπὶ τοσοῦτον δ᾽ αὐτὸν 
τῆς κατὰ τὸ σχῆμά φασι σεµνότητος ἀντιποιεῖσθαι 
ὡς καὶ λεοντῆν πολλάκις ἐνημμένον ποιεῖσθαι τὴν 
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ἴπα οτἰσα]| αρρταῖςσαι Ῥεβίάπς εαςῃπ. Απά απποηπς 
Έμεςε 1εῖ Ὠϊο οἳ Ῥταςα, ἴοο, Ἠανε Πὶς Ῥ]ασθ. ἃ ΠΙΒΏ 
τοπιαγκαβ]α ἴπ Ῥοίῃμ 5«Ῥεεσῃμ απά ἀἰκοεγηπιεπί. Απά 
5ο, Πανίηπσ Ργαῖϊσεά Ὠίο, Ι οπίταςϊί Ἠϊπι Το ΠΥ 50Η. 
Ὠλαί Πανίησ οπ[Πναϊεά με οἨαπιρίοης οἳ σεπαίπε 
ΡΗΙΙΟΣΞΟΡΗΥ. Ἠο πιαγ 5οπἹε ἄαγ. Ι ἰταςί, ραν ἱπραϊα 
α]ς5ο ἴο ἴπε ροµξίσα] ντίπος οἳ Ὠίο, Ῥοεμενίπς παπα 
ἴο Ῥε α Ῥοτάετ-]απαᾶ Ῥεΐνγεεπ ἴ]ο ρτεραταἴοτγ 5αβ]εοῖς 
οἳ ΠπςϊτασΏοτ απ ἴλπο πιοςῖ σεπαίπε εισαΏοῃ. 

6. ῬΡποτῖας 

εἰσλίη αἰδοοιγδες {]αί αᾶά οοπιε {ο ὶς αἰεπέίοπ, δια] 
αααΐπσ α 7ειο Ἱρογᾶς {ο ὑπαίσαίε ἔλε οοπ{επές απ. οσσαδἰοπα[ {η 
πε[ιαίπφ γεπιατὰς δή 1ραμ οἱ ογτέίσα] αρρταϊξαι. ΠΗῖς ΓΠεγατη 
Πιάσεπιεπέ ἄοες Πιῖπι ογεαίέ. Πέ Ποιά δε ποίεα {ια {με οτε 
πι πολίο] ΓΒ]ιοέζις Ῥγεκεπίς {]ε ἀἱδεοιγεες α[ετς πιαγκεαΙγ 
Ἴγοπι ἐλιαί Γο][οιρεά ἵπ {ᾖε Ῥγέκεπέ εαἰέίοπ. ἔλε δαπιε ἀ[λεγεποε 
ῥεῖπσ οὐκετγυαδ]ε {ο-άαν δείιρεεπ {λε έἔιρο πιαῦπῃ Γαπιζίες οὗ Πίο 
πιαπιιδογ{ρίς. 

ΕΒιῤρ[ιοίπεεα: Νε ανα τεαά α ψοτκ οἳ Ὠίο5 οοἩ- 
εἰςῆπο ΟΕ εἰσῃίγ 9«ρεεσοῃμες. Το ἶς ὮΥγ Εἰγίῃ α οἴῖσεῃ 
οἱ Ῥτηδα. ΡῬαΐ ςε ννας Ῥαπίςμεα {τοπ ἔπετε Ῥδσαιςς ε 
«εΠαππες Ρεΐπς 1Π «Ίανετγ ἴο α ἵγταπί, απ ηε οονετεά 
ΠΙΟἩ Τοεγτίίοτγ ἴπ Πὶς ναηπάετίησς. Ἠε σαϊπεᾷ α 

τεριϊαίοηπ {ΟΥ Ρεῖηπσ οἶενετ ἵπ Πῖς 5Ρε6οῃες, απᾶ 
εερεοία]]γ ἴπ ἔποςο ν/πίοἩ αἀνίςα πε Τζο απεπ {λείγ 
Ίαγ5. Ἠε Πουτίσμεᾶ ἵπ ἴπα Έπιε οϐ ἴπε επιρετοΥ 
ΤΈτα]αη, απᾶ ο 5ρεπί α στγεαῖ ἄεα] οἱ ἴἴπιο ἵπ Πῖς 
«οοϊεῖγ απ σαϊπεά ἔγοπα Ἠίπα ἴπε ν6τγ Πἰσ]εςί Ἠοποιιγ 
απά ἨοςρίταΗίγ. ενεη ἴο ἴπε εχἰεπί οἳ 5ης Ῥεείάε 
Ττα]ατ ἴπ Ἠὶς ἱππρετία] οαγτίαρε. ἢὨϊο γνας ἴμα 5οπ ος 
Ῥαφϊσταῖες, απά α 5ορΏῖςί απά ῬΗϊ]ο5ορμετ Ὦγ Ῥτο- 
ΓεςσίοἩ. Τῖ ἶς 5αϊᾷ ἴλαί ηε πιαᾶε 5αοἩ Ρρτε[εηςίοης {ο 
ἀῑσπίεν οἳ αρρεαχαπςε ας ενεπ {ο αρρεατ {τεφιεπ!]ν 
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πρόοδον. φωνὴν δ᾽ ἠρεμαίαν ἠφίει καὶ σταθεράν: 
καὶ σχολαῖον μέν, ἀλλ᾽ οὐκ ἀναβεβλημένον βάδισμα, 
καὶ τἆλλα τῶν κινημάτων οὐκ ἀσύμφωνα" ἰσχνὸς 
δ) ἦν καὶ οὐδὲ µέγας τὸ σῶμα. 

Τοῦτον πολλούς φασι καὶ ποικίλους γράφαι 
αν οἱ δ᾽ εἰς ἡμετέραν φθάσαντες γνῶσιν τὸν 

ἐπλήρουν ἀριθμόν. Ἀρυσόστομον δ) αὐτὸν οἱ 
Ἰόο τῇ κατ᾽ αὐτὸν γενεᾶ δεδώκασιν ἐπονομάζειν. 
ἔστι μὲν οὖν, ὅπερ έφην, τὸ πλεῖστον αὐτοῦ τῶν 
λόγων, οὓς ἡμεῖς ἴσμεν, συμβουλευτικόν' οἷα δ᾽ 
εἰκός, καὶ τῷ συμβουλευτικῶ παραπλεκόµενον τὸ 
οἷον δικανικὸν παραπλήσιον τὴν ἀρετὴν κἀν τῷ 
µέρει τῶδε τοῦ λόγου δεικνύει, καὶ μάλιστα τῶν 
ἄλλων ὁ 'Ῥοδιακός. δριµύς Τε γάρ ἐστι τοῖς 
ἐνθυμήμασι καὶ τὸ ᾿συνεστραμμένον πρός γε τὸν 
αὑτοῦ χαρακτῆρα τῶν λόγων ἐ ἔχων καὶ τὸ ἔντονον 
μετὰ τοῦ γονίμου πλουτῶν' ἄριστος δὲ τοῖς παρα- 
δείγµασι καὶ πολύς ἐστι πανταχοῦ, καὶ ποικίλης 
ὕλης λαµβάνων αὐτὰ καὶ προσφυῶς ἁρμοζόμενος. 
χαίρει δὲ µάλιστα καὶ μυθολογήµασι τὰς παραι- 
γέσεις συνδιαπλέκειν' διὸ καὶ τὸ ἀφελὲς διώκειν 
δοκεῖ. σπάνιον γὰρ εἴ τις εὗροι κατὰ τὸν Πλατω- 
γικὸν ζῆλον τοῖς δίαρµα καὶ ὄγκον ἐνεργαζομένοις 
τῷ λόγῳ, ὥσπερ ἐν τῷ Ῥορυσθενιτικῷ, μύθοις 
αὐτὸν ἀποχρώμενον. ἀφελὴς. μὲν οὖν ἐστι τὰ 
πολλά, ὡς ἔφθην εἰπών, ταῖς ἐννοίαις, καὶ τῶν τε 
καθωµιληµένων αὐτῷ καὶ ἐπιπολαζουσῶν αἱ λέξεις, 
καὶ οὐδὲν οὐδ᾽ ἡ σύνταξις οὔτ᾽ ἐπὶ τὸ βαθύτερον 

.”/ 3 ε) Δ α / α) / Δ 

οὔτ᾽ ἐπὶ τὸ καθηδυνόµενον ἐκνεωτερίζει. καὶ 
τὀ γε ἐπὶ τοῖς ῥήμασι καὶ τῇ συµπλοκῇ τῶν 

1 ος ο. 
3.Ὃτ. ο6. 
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ἵπ ραρ]ς οἷας {πα Ποπ)ς οΚίπ.. Ηῖς ππαηπετ οΓεροακίπς 
πας αιΙεῖ απά ἀεμρεταίε: Πὶς5 σας ἵνας Ιαϊδατε]γ. 
ποισ]Ώ ποῖ 51ου, απἀ Ἠὶς οἴμον πιονεπιεηῖς ννοτε ποῖ 
οαξ οἱ ΠατπποἩγ ντ] Πὶς σαϊῖ; Ἠςθ γνας 5ρατο οἱ ῄαπιε 
απά ποῖ ἰα]] οἱ εἰαΐιτο. 

Τί: 15 εαϊᾷ ἰΠαῖ Ώ]ο «οπιροξεᾷ ΠΙάΠΥ 5Ρ6θοσῃες απά 
οἱ ππαπγ Κίπαάς; Ῥιαῖ ἴλοςα ἴΠαῖ Ἠανο οΟπ1Θ Το ΤΥ 
αἰζεπίίοτ απποιηῖεᾶ Το απ ονεπ οἰσηίγ. (Ἠτγδοδίοπι 
ἴς ἔπε «οὐγίααεῖ νμΙοἩ Ἠῖς «ρεεσῃες Ἠανε οα5εά Ἠὶς 
σεπεταϊίοΏ ἴο αρΡρΙγ ἰο Ἠϊππ. Ἀουν, αξ Τ ν/ας 5αγῖηρ. 
πιοςί οΕ Ὠϊο΄ς «ρεεσ[µες νἴῃ νυπίο Γ απ Γαπηΐαχ ατα 
ἀεΠρεταίίνε : Ραΐ, αξ γνας {ο Ῥε εχρεοίεᾶ, ΙποτίνΊπεά 
νη πε ἀομρεταίϊνε, Πὶς απαςῖ-{ογεηςίο ρτοάιοί ἴοο 
«ποὺνς Πῖς εχοε]]επος ἵπ ΜΠῖς Ώγαποῇ οΕ οταἴίοΥγ ας νγε]] 
ἴο Ῥε πεατ]γ ας οτεαῖξ, απ πιοςί οἱ αἲ] ἴ]ε Πλοία 
1)ἰδεοιγδο. Ἐον Ίο ἶς 5αρασῖοις ἴπ Ἠὶς τοαδοπίης, απᾶ 
Ἡε Ῥοβδοδςες ἴμε αιαΠίγ ο Ρϊμίποςς, αἲ Ἰεαςῖ ν ΤΗ 
γασαχᾷ ἴο Πῖς ον 5ἴγ]ε οἳ ογαἴοτγ. απά Ἠε ας α 
ννοα]ίμ ο Ιπτεηςϊεγ οοπιρίποά ντΏ οτἱρίπαμίγ. Αραίΐη, 
Ἰα ἶς εχοε]]επί ἵπ Πὶς ΠΠαςίταίίοης ἔνοπα ἨΙςίοΥγ απά 
αρουπᾶς ἵπ ἴποεπι ενετγνηετε, ποῖ οπἱγ οπ]Ηπς Πῖ5 
Παςίταβίοης {γοπα νατῖοις 5οπγοες Ριΐ αἶξο Απο ἔΠετη 
ἵπ αρρτορτίαϊα]γ. Ῥιΐ εερεοία]1γ ηε ἀεμσηίς το Ιπῖεν- 
νεανε Πὶς οχλοτίαἰῖοις να πγ{Ππο]οσῖσα] παντα Ίνες : 
απᾶ ἴλίς 5εεπ]ς ἴο Ὄε Πῖς τεαςοἩπ {ου αἰππῖηςσ αἶςο αἲ 
«ἰπιρ]οΙγ. Έον εκαπιρ]ε. οπε νγοι]ά τατο]γ βπιά Ἠίπα 
{οΠονῖπο τε ραϊἴετη οἱ Β]αΐο απάἀ αδίπσ ταγτ]ς γΥηΙοἩ 
Ἱπιρατί εἰεναίίοπ απά ἀἰσπΙϊτγ ἴο Πῖς εἰοαπεπςς. ας ἴ5 
ια ο.ςε ἵπ Πὶς Γογψδίλοπιίο [λίδοοιγκε.” 8ο. 5 1 Ἠανε 
1αςὲ εαΐᾱ, {ον ἴπα πιοςδί ρατί Ἠε ἶ5 εππρ]α ἴπ Ἠΐ5 οοἩ- 
εερΒοηπς απἀ Ἠϊς Ῥήγαςες απο 5ΙΟἨ αξ Ίνετε ειγτεηί 
απᾶ ρορυ]αν ἵπ Πῖς ἆαγ : ποΥ ἆοες Πΐ5 ογηίαχ αἰεπιρί 
ΔΏΥ Ἱηποναίοη 1π ἴμε ἀἰτοοίίοη ος εἴϊπεν Ρτοξαπάγ 

ϱΥ ογπαπιθπἰαίοη.. ΕΙΥΙΠΟΥΠΙΟΥΘ. ἵπ ἴπε πιαϊίενγ οἱ Πῖς 
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ὀνομάτων τοῦ σαφοῦς ἄν τις ἐλπίσειε τὸν συγ- 
γραφέα κατεστοχάσθαι' ἀλλὰ τό γε διὰ μακροῦ 
τὴν τῆς διανοίας ἀπόδοσιν προϊέναι, καὶ ταῖς 
ἐπιβολαῖς ἐκ τοῦ ἐπὶ πλεῖστον τὸν λόγον διαπε- 
πλέχθαι, οὐκ ἐπὶ μικρῷῶ τῆς τοιαύτης αὐτὸν 
ἐκκλείει ἰδέας. ἀλλὰ ταῦτα μὲν παραλλαγὴ ἰδέας 
καὶ χαρακτῆρος ἰδίωμα, ἀλλ οὐκ αἰτίας ἴσως 
ἔνδειξιν ἐχει᾽ τὸ ὃ ἐπὶ μακρότατον ἀποτείνειν 
τὰ προοίµια ἢ τὰ οἷον προοίµια οὐκέτι ἀφίησιν 
αὐτὸν τὸ μὴ οὐχὶ ἀντὶ πολιτικοῦ καὶ συγγραφικοῦ 
τύπου τὸν ἐπὶ ταῖς συνουσίαις ἀλλάξασθαι παρα- 
δεδυκότα καὶ µείζω τὴν κεφαλὴν τὴν ὡς ἐν λόγῳ 
τοῦ λοιποῦ σώματος διαπλάττειν. 
Τῶν τοίνυν λόγων αὐτοῦ δ’ περὶ βασιλείας μέν 

εἰσιν εἰρημένοι. καὶ ὁ ε΄ δέ, Λιβυκὸς ἐπιγραφό- 
µενος, μῦθον μὲν Λίβυν ἀπαγγέλλει, ἐκείνων δ᾽ 
ἐστὶν ἐξημμένος. ο) ὃ- ἕκτος περὶ τυραννίδος 
δίεισι, καὶ περὶ ἀρετῆς ὁ ἐπὶ τούτῳ. ὁ δὲ 
πο μὲν ἢ ᾿Ισθμικὸς ἐπιγραφὴν. ἔχει, πρᾶξιν 
δέ τινα καὶ λόγους Διογένους κατὰ τὰ "Ίσθμια 
διαγγέλλει. καὶ ὁ 0”, Διογένης ἢ περὶ οἰκετῶν, 
παραινεῖ μὲν ἅπαντας δι ἑνὸς προσώπου αὑτοῦ 
μὲν ἕκαστον πολλὴν ἐπιστροφὴν καὶ ἐπιμέλειαν 
ποιεῖσθαι, ὀλίγην δὲ τῶν ἔξζωθεν συµπιπτόντων: 
καὶ μὴ χρῆναι φεύγοντα διώκειν οἰκέτην' ἄτοπον 
γὰρ ἐκείνους μὲν κακοὺς ὄντας ἐλπίζειν ἄνευ τῶν 
δεσποτῶν ἄμεινον βιώσεσθαι, τοὺς δεσπότας δὲ 
μὴ ἀξιοῦντας φαύλους εἶναι μη νοµίζειν ἄμεινον 
διάξειν, εἰ μὴ παραπολαύοιεν τῆς τῶν δραπετῶν 

1 Τπ οιγ οο]]εσίίοπ ἴπε Γιῤοραπι Ιλίδουιμγβο, ν/πΙοα ὮῬΠοῖῖαις 
πια]κες ΠΙΙΠΙΏΕΥ ΕΠΙΤΤεεη, Ῥγεσθάες ο Ἠτίμε: οοπδε(εΠΙ]γ 
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νετὺς απᾶ ἴπε Ἱπτεγινηπίησ οἳ Πὶς ποιπς οπο πηϊσηῖ 
εχροοῖ ἴμε Ῥτοςο ντίίεν ἴο Πάνο αἰπιεά αἲ οἰατῖγ : 
γεῖ Πἱο-ς Ίοπο ροςιροπεπιεπί οῇ ἴπο οοπο]αδίοπ οἳ 5 
ποισηί απ Πὶς οχίτοπιε α5ε ος τερεΒ{ίοη {π υγεανίπο 
ἴπε ραϊίοετη ο ἴμε ἀἰδοοατδε Ιπ πο οπια]] πιοαςαγε 
εχο]αᾶε Τε {ποπ 5ο α οαἴθσοτγ. ΕΒαΐ νηῖ]ο ἴ]ιοδο 
πιαϊίενς οοπς ἑαῖε α ἀἴΠεγεποε οἱ Πίογανγ {οτπ απά 
ἃ ῬεοιΠατΙγ οἳ «ἴγ]ε, ἴλεγ Ροςρῖρ]ν ἆο ποῖ αβονᾶ 
οσσαδίοη {ου οεηδυγε; γεῖ Πὶς Ρτο]οπρίπσ Πῖ5 ΡχοςΠ]ς. 
ου Ες απαδί-ρτοεπης, ἴο στεαῖ Ἰεπσίμ ἆοες ποῖ απγ 
Ίοπσει ρεγπξ Ἠϊπα ἴο 65οαρε ἴπε «Ἠανσε οἱ Πανίπς 
εαρςΗἰαίεά {ο α Ρρο]{σα] απἀ Πἴετατγ ἴγρο ἴλα «01 
νογςαοπα]. Ιπξο γγμΙσ Τε Ίας 5«ρρες., απ οἳ πιακίπς 
ἴπο Ἠοαά, αξ οπθ πη]σηἰί 5αγ, Ἴαγσεν ἴπαῃ ἴ]ο τοςῖ οϐ 
ἴπε Ῥοάγ. 

Νονν ἴμοῃ, ἄΠΙοΠσ Πΐς 5«ροοσςῃες ἔοαν ατε απ ἴ]εᾷ 
Οπ Ἀιϊπσομρ. πο ΒΕΠ, επ ]εά [αθψαπ. τεοοιηῖς α 
1άβγαπ πηγ{Π., Ρα Τ ἵς α Ῥεπζαπῖ οἱ ἴποςο Τον. ΊΠε 
εἰχίῃ ἶς Οπ Τήγαππή, απᾶ ἴΠε οπε Τοηονίπο ἶδ Οπ 
Γγίιο.. ΤΠε εἰσ]ί] Ώας τε Πτ]ε [λίορεπες οΥ [9ίηπία. 
απά 1ἱ τορογίς απ εχροετίεποο γνλίο] Ὠοσσπος Ἰας απἀ 
Ἠπίπσς νΥΠΙοὮ Ίε εαϊᾷ αἲ ἴμο Γςίηππίαπ (αππος. Τ]ε 
ΠΙΠΙΗ, Πλίοσεπες ου Οπ δεγυαπίς, εχ]λοντίς αἲ ππαπ]κτά. 
πτοιδῃ α 5ἴπσ]α Π]αςίταίοπ, Το σἶνα τη] Ἰασά απ 
σατε ἴο ἴπεπηξε]νος Ἱπαϊνίιάια)γ., δα Ἠτί]ο ἴο νγ]αϊ 
Ρεί{α]]ς ἴλαπι ἔοπι υζποιῖς αἶςο 1Τ εἴαίαος ἴ]λαί οπς 
οισΏί πο ἴο ράΥδαε α ΤΙΠαΝαΥ 5εγναηῖ, Ῥεσαιιςο Ιΐ ἰς 

αΏςατά ἴλαῖ, νΏῖ]ε 5ετναπίς, Ίο αγε Ῥα5δε, Πορο ἴο 
Ἠνο α Ῥεϊζῖεν Ἰΐε αρατί Έτοπι πεί πιαρίετς, ἴμε 
Π]αςίεχς, νο ἆο ποῖί ΕΠίπ]ς ῬοοτίΙν οἳ {πεπισε]νες, 
εΠοι]ά Γαἱ] {ο ο]ά ἴλαί ἴπεγ νν]] νε α Ῥεϊίεν Πξε 
ἴπεγ ἆο ποῖ «Ἠατε ἴ]ιο Εγῖς οΓ τ]ο {ασ νες᾽ «αρίάΠγ. 

Ῥποῦιας παπιρετίηπρ οἳ ἴμε πεχί {εν ἀἴδοοιιγδος ἄοαες ποῖ 
οοτγτεδροπά {ο οἱ15. 
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/ ζ Δ / α ὴ α Ν 

σκαιότητος. ὁ δὲ ιτ ΤΓρωικὸς μὲν ἕλκει τὴν 
” / ε Δ - Δ ς -- Δ Δ » 

ἐπιγραφήν, ὑπὲρ τοῦ μὴ ἁλῶναι δὲ τὸ Ίλιον διε- 
/ { / 

σπούδασται, Όμήρῳ τε κατὰ τὸ τραχύτερον προσ- 
/ Δ μα ”/ ΔΝ Δ 3 / ” - 

φέρεται, καὶ ὅσα ἄλλα κατὰ τὴν ᾽]λιάδα αὐτῷ 
/ / 

πεποίηται, τἀναντία τούτοις πραγματεύεται. ὁ 
Δ ” Δ η - -- δὲ ᾿Ολυμπικὸς ἢ περὶ τῆς πρώτης τοῦ θεοῦ 

α) / Δ - 

ἐννοίας, αὐτὸ τοῦτο πειρώμενος ἐπιδεικνύειν, ἑνδέ- 
/ .) ς Δ / α .) ” Δ Γον κατός ἐστιν. ὁ δὲ ιβ’, ἐν ᾿Αθήναις περὶ φυγῆς 

2 Δ / ον 

ἐπιγραφὴν ἔχων, εἴρηται μὲν ἐν αὐταῖς, δίεισι δὲ 
Δ ς - 

ὡς οὐδὲν ἡ φυγὴ χαλεπόν, καὶ ὡς πλοῦτος μὲν 
καὶ δόξα καὶ δυναστεία θᾶττον ἀπὸ τῶν ἐχόντων 
ο λος} ΔΝ νο) . / - λ κ ἐπὶ τοὺς μηδ᾽ ἐλπίσαντας μεταρρεῖ, τὸ δὲ Φιλο- 
σοφεῖν καὶ τὴν ἀρετὴν ἀσκεῖν διὰ βίου τε κτῆμα 
διαμένει ἀγαθὸν καὶ ἀποιχομένοις συνέπεται. ὁ 
δὲ υγ΄ Εὐβοϊκὸς ἢ κυνηγετικὸς ἔλαχεν ἐπιγραφήν, 
εἰσάγει δέ τινας ἐν Εὐβοίᾳ τοιοῦτον βίον βιοῦντας: 
δι ὧν κατασκευάζει ὡς ὁ ἀπράγμων βίος, εἰ καὶ 
πενόµενος εἴη, πολλῷ τῶν ἐν ἄστει θορυβουμένων 
τε καὶ τρυφώντων ἡδίων τε καὶ λυσιτελέστερος. 
“ο χ Δ ς / . / α / ”/ 

οδιακὸς δὲ ὁ ιδ’ ἐπιγράφεται ἐν τούτῳ ἔθος 
”/ ΔΝ { / ῳ α . / Ν ε] 

ἄλογον παρὰ Ῥοδίοις ἐπιτιμᾷ ἐπιπολάσαν. τὸ ὃ 
5 - κ. , 
ἦν, οὓς ἐβούλοντο τιμᾶν ἀνδριᾶσι, τούτοις μὲν 

Αα / 

ἀνδριάντα ἀνίστασαν οὐδένα: τοὺς δὲ τοῖς πάλαι 
ο Δ 

ἀνεστηκότας, τούτων ἄρα ἢ τὰς ἐπιγραφὰς µετα- 
-- 5] / 

ξέοντες εἰς τὰ τῶν µελλόντων τιµηθῆναι ὀνόματα, 
ἢ τῷ χρόνῳ μηδὲ φαινομένων ἐπιγράφοντες, τῶν 
τε οἰχομένων τό γε ἐπ᾽ αὐτοῖς τὴν τιμὴν ἐλυμαί- 

1 Τπ οι οο]εσίοπ ἴπε ᾖιοαίαη [ἱβσυιιγβε 15 ΠΙΠΙΡΕΥ 
Πήτίγ-οπε: Ῥ]οβις Ῥ]αοες ΟΥΥ, 14-90 αἲ πε επᾶ οἳ Πὶ5 
ΕΠΙΙΠΙΕΓάΊΙΟΗ. 
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με τεηῖ] Ῥοανς ἴμε Εῑ]ο Ίγο[απ. απᾶ ἴλο απἴπου Πας 
ἴακεπ οχγεαῖ ραΐης ἴο Ῥτονο ἰπαί Πάπα ἵνας ποῦ 
εαρίατεᾶ. Ἀοὶ οπΙγ ἆοες Ἠο Παπά]ο ἨΗοπιεγ ταῖ]μον 

τοάςἩΙγ. Ραῖ ενοενγτῃίης εἰςα ἴΠμαῖ Ηοππογ Ίας ραΐ ἴπῖο 
5 Πίαά 5 ἵπεατεα οοπίτατγ ἴο ἴ]ο Ρροεῖ5 νουδίοη. 
Έπε Οἰψπιρίο ος Οι έλο Επγδί (οποερίοπ οἱ (οἆ, ν]οδα 
αἴπα ἶ5 Το Ροϊπῖ ουῖ ρτεοῖςε]γ ἴλπαῖ, ἶ5 ΠΙΠΙΡΕΥ εἰενεῃ. 
ΤἨο ἱννε]Είῃ., ν]ιοςο εῑῑ]ο ἶἰς ἴπ ἄίΛοεπς, 0 [απίςηιοέ, 
γγας ἀεμνοτεά ἵπ ΑἴΠεης, απ Τί ατσαες ἴ]λαί Ῥαπίςι- 

ππεηῖ 15 πο ΠατάςΠΙρ., αἶςο ἴλαί ννοα]ί] απ {απο απά 
ΡΟΥΥΕΥ ταῖμεν «ρεεαῖ]γ ἀεσοτῖ ἴ]λοδε Ἠγ]λο ροδ5ε5ς ἴΠεπι 
ΑΠ «παπσο ΟΝΕΥ ἴο ἴποςα νΝΊο πονεν ενεπ εχροοίοἆ 
ἴο Ἠανε ἴΠεπα, Ὕμοετεας ἴῃα ραγςαῖῖ οἳ νςάοπα απ ἴλο 
οα]Ηναἴίοη οΕ νΙτίαε πο οπ]γ ἴμτοιρῃ ἨΕο τοπιαίῃ ἃ 
ΠοΡ]ε Ῥοδδεςδίοη, Ῥαΐ αἶςο αοοοπηΡαΠΥ ΠπεΠ νε ΤΠεγ 

ἀἱθ. Τ]ο τΠϊτίοεπ{ Πας ἀἄτανπ το Πτ]ο ᾖπῤοθαη ΟΥ 
Οπ ίλε ΠΗιωπίον, απ Τε Ἱπποάισες οετίαϊπ Ῥεχ5οπς νο 
{ο]]ον; ἴλαῖ 5οτί οἱ οαγθεΥ ἵπ "λροθα. Ὦγ πιεαης ος 
ἴπεςο Ῥεγεοης ἴμε ἀἰςοοαχ5ο 5εοκς ἴο Ῥτονε ἴλμαϊ ἴ]ια 
σαγε-ἴτεε Ιΐε, ενεπ ἴποισῃ 1 Ῥο α Η[ε οἳ ρονετίγ. 5 
{αγ πιοτε Ρ]εαςαπῖ απἆ αἷξο ππογο ΡρτοβίαΡ]ε ἴΠαπ τε 
Π{ε οΕ ἴ]λοςε Νο ἵπ α οἵίγ αγε 5αγτουπᾶεά Ὦγ οοπΕδίοπ 

απά Ἰαχάτγ. Πλοία 15 ἴπε Ἠτ]ο οἱ ἴπε {οαγίεσπ{].! 
Τη ἐῖς ἴΠο ααἴῃΠου γερτονες απ αρδατὰ ρτασίίοε ρτενα- 
Ιεπῖ απποπσ ἴμε Ὡλοβίαης. Τμαϊ ἶ5 ἴο 5αγ. Νε ἴπεγ 

πναπίεᾶ ἴο Ποποιχ ρείξος γή είαΐος, ἴΠοῖν ργασίίσε 
ας, ποῖ ἴο ετεοί αΠΥ σἴαῖαε {οΥ πεπα, Ὀαἳ Το ἴαλκε 
Επο ςἰαίιος νυΠίοἩ Ἰαᾶά Ῥεεπ οτοεοίεά {οΥ Ἱπεπ οἱ 
ΕΟΥΠΠεΥ ἀἆαγ5 απά οἴἴμεχ εχαςε ψ]αῖ αᾷ θεση ἱπδογίρεά 
απροΏ ἔπεπα απά εαὈςΠταία Ίο παπχες ο ἴπε ρεγδοµ5 
ΠΟΥ ἴο Ὄ6 Ποπουγες, οὗ εἶεα, 1 {μτοισῃ Ίαῤρ5ε οἳ πια 
Όπε οτἰσῖπα] Ιπςοτρίοη γνας ποῖ ενεπ Ἱεσίρ]ε, Ἱηςοτίρ- 
ἵησ α Πενν οπς. Της, αἲ ]εαςί ἵπ 5ο Ταχ ας ἴΠεγ γνεχο 
αρ]ο, ἴΠεγ ννοι]ά οιίτασε ἴπο ποποιγ Ροε]οπσίπς ἴο 
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Δ ο ον ς / 3 / Λ νοντο, καὶ οὓς τιμᾶν ὑπεπλάττοντο, ἀλλοτρίαις καὶ 
ε) ) μ 2 / . / ) Ά . 

κατ᾽ οὐδὲν ἐοικυίαις εἰκόσιν ἐνύβριζον. ἐν τῶδε 
τῷ λόγῳ µεγάλη τοῦ ἀνδρὸς τῆς ἀνασκευαστικῆς 
. / ς 2 λ / ς Δ / εν υ] 

ἰσχύος ἡ ἀρετὴ διαφαίνεται. ὁ δὲ ιε πρὸς ᾿Αλε- 
- λ λ / / μ / 

ξανδρεῖ μὲν ἐπιγέγραπται, δήµου δὲ «φύσιν 

ἀναπτύσσων ταύτης κατατρέχει' καὶ ὅτι μὴ χρὴ 
τὸν ᾿Αλεξανδρέων δῆμον, ἴδια πολλὰ τὰ πρὸς 
ἀρετὴν παρακαλοῦντα ἔχοντα, τῆς ἐν τῷ κοινῷ 
ἐπιπολαζούσης ταραχῆς καὶ ἀταξίας καὶ αὐτὸν 

εἶναι ἀνδράποδον, µάλιστα δὲ παραφυλάττεσθαι 
τὸ ἁμάρτημα κατὰ τὰς δημοτελες πανηγύρεις 
καὶ τὰ θέατρα. Ταρσικοὶ δὲ δύο ἐφεξῆς ἐπιγραφῆς 

ἔτυχον, ὧν ὁ μὲν α΄ ἔπαινόν τινα τῆς πόλεως 
ἐπιτρέχων οὐκ εὐδαίμονας ἐκείνας ἀποφαίνει τῶν 

πόλεων, ὅσαι κρήνας καὶ ποταμοὺς καὶ κάλλη 
στοῶν καὶ οἰκοδομημάτων καὶ καρπῶν ἀφθονίαν 

Δ Δ / ῤ / » ε) 2 ς/ 

καὶ τὰ παραπλήσια προβάλλονται, ἀλλ᾽ ἐν ὅσαις 
τάξις καὶ ἀρετὴ τῶν πολιτευοµένων διαδείκνυται. 

ον « ἡῤ Ν / / Ν ο) / 

οὗτος ὁ λόγος καὶ παράλογὀν τι καὶ ἐφύβριστον 
”/ Δ - 3 / - 3 - 

ἔθος κατὰ φωνῆς ἀπήχησιν τοῖς ᾽ Αλεξανδρεῦσι 

πραττόµενον εὐθύναις ὑπάγει, παραινῶν ἀποσχέσθαι 
τοὺς χρωµένους ἢ μᾶλλον αὐτῶν πληκτικώτερον 
καθαπτόµενος. ὁ δὲ δεύτερος παραινεῖ μὴ συκο- 
φΦαντικῶς πρὸς τοὺς ἄρχοντας διακεῖσθαι, μηδ᾽ 

ἐπὶ τοῖς βραχέσι τῶν παραλυπούντων εὐθὺς ἀἆνερε- 
/ Ν ο) α / [α Δ / α 

θίζεσθαι καὶ ἐπαιτιᾶσθαι τούτους. ὁ δὲ η’, ὃς 

1 Ῥοτ ἴπε 5οπᾶ ἵπ απεδίίοῃ, 5εε ΟΥ. 99. 91-66 απᾶ Οαπιρ- 
Ῥο]] Ῥοηπεγ)5 να]παβ]ε αγῃῖσ]ε (Παγο. Τηεοί. Ίνευ. Χχχν, Ῥρ. 
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ἴπε ἀερατίεα απά αἲ ἴΠε «απιε πιο ἴπεγ υνοι]ά ης]! 
ἴποςε νἨοπι ἴΠεγ Ίγετε Ρρτεϊεπάϊπσ ἴο Ἠοποις ὮΥ 
ΠΊΕαΠ5 οἳ θἰαΐαες ἴο γΙοα ἴΠεγ Παά πο οἰαίπῃ απά 
ΥΠΙΟὮ η πο Ὑςα τεδεπιρ]εᾷ ἴ]πε τεοῖρίοπί. ἴπ ἴΠῖς 

ἀἰςοοιτςε ἴπε εχοε]Ιεπςε οἳ Ὠϊο΄ς ἀεςιτασοϊϊνε ῬούεΓ 
ἶς εοπδρίοιοις]γ οταοαῖ. Πο β{ιοεπίἩ ἀϊδοουχςε ἵς 
επΏτ]εά Ίο με 4ἰεταπάγίαπς, απά ΙΤ Ἰαγ5 Όατε ἴ]α 
παΐιτε οἳ ἴπε Ῥορι]ασοε απά Ιηνείσῃς ασαἰηςί 1Ὀ. 
Εατίμεγπιοτε, 1 δἰαῖες ἴλαί ἴμο Ῥροραίαςε οἳ Α]εχ- 
αηατία, 5ἶηοο 1ξ ας ππαηγ 5Ρεοῖα] Ιποεηίϊνας ἴο νἰτίπε, 
«εΠοι]ά πο Πςε]Ε Ῥε α 5Ίανε {ο ἴμε οοπ[αδίοπ απά αἲς- 
ογάεχ ρτενα]οπῖ ἵπ ἴμο οοπηπηιπγ. Ραἳ 5Ποι]ά πιοςί 
οἳ αἲ] σιατά ασαἰηςί ἴπο πησοοπάιοῖ εποοιπίεγεςά 1π 
ἴπε Ῥορα]αν σαϊμετίησς απά ἵπ ἴπο ἰΠεαϊίτες. Ύνο 

ἀϊξεοιγςες ἴλαί {ο]]ονν ανα Ῥδεεπ ]αρε]]εά 1 αγδίο, ἴ]ε 
Εγοί οἳ ν]ΙοἩ. ννί]ε ἀεα]τπο Ἠσ]ί]γ να α 5οτί οϐ 
Ἰααάαξίοη ο Τατεας, 5εε]ςς ἴο Ῥτονε ἴλαί ἴπε Γοτίαπαῖα 
οἴἵες ατα ποῖ ἴποςε νο οὔεν ἵπ ενίάσεποε {ουπίαίης 
αηπά τῖνετις, Ῥδαι{α] «οἰοππαᾶςες απᾶά εἀϊβσοςς. απά 
αΡιπάαπςε οἱ ογορς απᾶ ἴμε Ἰκε, Ραΐ ταῖῃεν ἴλοςε ἴη 
γΠπΙοὮ οτάοτ]ίπεςς απ νἱγτίπο αγε οοπερίσιοις οη ἴλα 
Ρατῖ οἳ ἴλοςε Υπο αἀπαϊπἰςίεν ἴ]ε σονετηπιεηί. Τηϊς 
οταίοη αἶςο 5αρ]εοῖς ἴο 5ογαπγ α οεγίαῖη ςατρτϊσίης 
απᾶ Ἱγαπίοη Παβιῖ οἱ ἴπε ΑΙεχαπατίαπς ἵπ οΟΠΠΕΧΙΟΠ 
πηϊι α τοςοπαπί νοσα] 5οππᾶ, αἀνίσίπο ἴλοςε νο 
Ἱπαι]σε 1π 1 ἴο τεβαίπ, ΟΥ, ΠΠΟΥΕ Ῥτορετ]γ 5ρεακίπο, 
αἴασκίπσ ἔπεπηα απῖίε νεμεπιεπ!]γ.: Τε 5οοοπά Ίατ- 

σίο αἀνίδες ασαἰηςί Ρεΐπο ἀἱδροςες {ο ΕΠΙΡΙΟΥ οαρίίοιις 
οπατσαος υῖ ταίεγεποο ἴο ἴλείν πιασὶςίγαῖες απά 
αρα]ηςί α τεαάίηπεςς ἴο ϱΥΟν’ οχοῖτεά ονεχ ντο 

ΔΏΠΟΥάΠΟΕΣ απά ἴο Επα Γ{αα]ὲ ντ] ἴπεςε πιαρ]ςίταῖες. 
ΤΠε εἰσ]ίεεπί]ῃ ἀϊδοοαγςα, γΠΙοἩ Ῥεαγς πο Εῑ]α, ἵνα 

1-11). ΔΙεχαπατίαης Πας οαγε]εςδ]γ ἀἱδρ]ασεά Τατεδίαῃς, ας ἶ5 
οἶεατ ἔτοπα Ροῖ] ἴπε οοπῖεπὲ απᾶ ἴπε οοπίεχί ος ΜΠῖς 5επίεησε. 
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.) 2 / α) - α) / - 

οὐκ ἐπιγέγραπται, ἐν Ἰελαιναῖς ἐρρήθη τῆς 
Φρυγίας. διαλαμβάνει δὲ ὡς οὐκ ἀρετῆς εἴη 
σημεῖον τὸ κομᾶν, ὥσπερ οὐδ᾽ ἄλλο τι τῶν σχη- 

Αα α 4 / 

µάτων τῶν περὶ τὸ σῶμα, ὥσπερ οὐδὲ τούτων τὰ 
ἐναντία" διαπλέκεται δ᾽ αὐτῶ καὶ τῆς πόλεως 
”/’ λ λ ΄/ / ς 2 Δ « ο. 

ἔπαινος. τὸν δὲ θ΄ µηνύει ἡ ἐπιγραφὴ ῥηθῆναι 
μὲν ἐν τῷ ἨΒορυσθένει, ἀναγνωσθῆναι δὲ ἐν τῇ 

/ » - 5 / « Δ Δ πατρίδι' ἐν ᾧ ἄλλα τε δίεισιν ὁ συγγραφεὺς καὶ 
κατὰ τὸν Πλατωνικὸν συνομολογεῖ ζῆλον περί τε 
τοῦ δημιουργοῦ τῶν ὅλων τοῖς Βορυσθενίταις 
διειλέχθαι τῆς τε τοῦ παντὸς διακοσµήσεως καὶ 
κινήσεως καὶ τῶν ἐν αὐτῷ στοιχείων. ἔχεται 
δέ τινος λαμπρότητος καὶ σεµνότητος οὗτος ὑπὲρ 

Δ ”/ ζ / λ « α / 

τοὺς ἄλλους ὁ λόγος. καὶ ὁ Ἠορινθιακὸς δέ, 
/ ”/ ο) / μ 2 / 3 / Ε] 

κ΄ ὤν, ἐν Ἰορίθῳ μὲν ἐρρήθη, ἐπιτίμησιν ὃ 
αὐτῶν διαπεραίνει ἀνθ᾽ ὧν εἰκόνι τὰ πρῶτα τιµή- 

ή Σ α. 

σαντες αὐτὸν ὕστερον ἀποδημήσαντος ἐκ διαβολῆς 
οὐ δικαίας περιείλοντο τὸ Ὑγέρας. ἐγγὺς δ᾽ ἐστὶ 
τοῦ "Ῥοδιακοῦ κατὰ τὴν ἐν λόγοις ῥώμην καὶ 
ἀρετὴν οὗτος: ἡ δὲ τοῦ οἷον προοιµίου παράτασις 
κἀνταῦθα, ὡς καὶ παρὰ μικρὸν πανταχοῦ, τῆς 

.. - α) 

ἀρετῆς οὐ μετέχει. τοῦ δὲ κα ἡ ἐπιγραφὴ περὶ 
τῆς πρὸς Νικαεῖς ὁμονοίας τῶν Νικοµηδέων ἐστί' 

-- - ἂμὶ 

καὶ τοῦτον ὑπέρχεται τὸν ἀγῶνα ὁ λόγος εὐκαίρως 
διὰ τῆς ἡδονῆς προενηνεγµένος' μᾶλλον γὰρ οὕτω 

- - λ 1 »Ω / / 1 
ταῖς ψυχαῖς τὸ πιθανὸν ἐθέλει διαδύειν. τὸν δὲ 

/ η ο  Ἡ / ... δι νδ ι οἳ 
β’΄ καὶ κ΄ ἐν ἈΝικαίᾳ εἰρῆσθαι ἡ ἐπιγραφὴ δηλοῖ 

/ -- 

περὶ ὁμονοίας, πεπαυµένης τῆς στάσεως: αὐτὸ δὲ 
ς / / - / 

τοῦτο διατίθησιν ὁ ἀνήρ, ἔπαινον τοῦ γεγονότος. 
- - « / / 

ὁ δὲ κγ΄ περὶ τῆς πρὸς ᾿Απαμεῖς ὁμονοίας εἴρηται 
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ἀε]ίνενεα ἴπ Οεἰασπας ἵπ ῬΡητγγοία. ΤΠ πιαϊηίαίης ἴ]λαῖ 
Πε ἵ5 πο δἱσπ οἱ νἰτίαε ἴο Ίνοαχ Ίος Ἰαϊν, ΑΠΥ ΠΠογα 
λατ απγ οἴλμοεν Ῥος1γ εματασ[ετίςείος, οἳ ἰΠεῖγ οΡΡο- 
εἴζες. Ιπίεγνονεηυ πἴῃ 1 αἶἰςο 15 α Ιαιάαίίοπ οἱ λα 
οἵἵγ. Ίο Εῑ]ε οἳ ἴ]πε πἰπεεεπίἩ τενεα]ς ἴ]λαῖ Τξ Ἰαά 
Ῥεεπ ἀε]ίνετεᾶ ἵπ Βουγγδίμεπες, Ριαὲ ἴἶιαί Τῖ γνας σἶνοι 
ἃ5 α ραρ]ςο τεαάίπς ἵπ ΕὨἰο πανε οἳιγ. ἴπ ἰΠίς 
«ρθεοεςἩ ἴμε ααἴμποτγ, ἵπ αἀάἰοη ἴο οἴμει πιαϊζίαυς, 

ααπιῖίς ἐμαί Ώε Ἠαςᾶ ἵπ οπππ]αίοπ οἱ Ρ]αΐο ἀἰςοοιγςεᾶ 
ἴο ἴ]α οἴίσεης οἳ Βουγδίμεπες τεραταίπο ἴπε ογεαίου 
οξ λε απίνοχςε απά αἰςοτεσαταίπο ἴλμε οταετ]γ αγΓάΠσ6- 
πηεηῖ απά πιονεπιοηί ος {πο απῖνεγςε απ {πο ο]οπιεπίς 
ος νπῖοὮ 1 ἶς οοπιροδθά. Α οετίαϊη Ῥτή]απος απᾶ 
«οἸεπαπίῖν ππατ]ς Γμὶς ἀἰξεοιτςο αβονε αἱ] οἴπενς. Τε 
(ογύιέίαπ ἀἰξδοοιτδα, νΥΠΙοΗ 5 ἴμο ἐννεπίΙείῃ. ννας ἆε- 
νετεά ἵπ ΟοσΙπίἩ απ 5 α ἴΠποτοιρῃ-σοῖπο τερτοναἱ 
οξ ἴ]λο ῬεοΡ]ε {οΥ Πανίπο αἲ βνςί Ἀοπουγες ἴλμε 6ρεαΚεν 
γη α 5ἴαΐας απά ἴΠεηπ, αἲἴετ ηε Ἠαά Ἰαβί ἴ]ε οἱίγ. 
Πανίησ γεπιονοά λα ππατ]ς οἳ ἀἰςεποίοι Ῥεοσιαςο οῇ 
ἃ ππαλΠοίοας τάππογ νηποαῦ αἩγ Ιαςιβοαβοῃ. Τηῆῖς 
«ΡεεςῇἩ ἶς οἶο5ε ἴο ἴ]ε Πἐλοαιαν ἵπ ἴλο νίσοιχ απᾶ ἴ]ε 
Πἱσῃ απαΠζγ οἳ 15 εἸοαπεποἙ;: Ἠονγενοεν, ἴῃε Ρτο]οηρα- 
Ποηπ οἱ ν]ιαῖ πιαγ Ῥε ἰεγπιαά Τ5 Ῥτοεπ, Ἠεταο ας 
Ρτασζϊσα]]γ ενετγννηοτε, ἀοες ποῖ ρατίακε οἩ ἴπαῖ Πίσ]ι 
απαµίγ. ΤΠε Είιε οἳ πιπηρεν Ἰνγεπίγ-οπο ἶ5 Ο 
(Ὁποογα θοείοεεπ Ἀίσαρα απα Ἀιοοπιεαία: απᾶ ἴλπε 
«ΡεθοἩ αρρτοασμοες ἰπίς ἴποπιο ῬτορΙίΙοιδΙγ, Πανίπς 
Ῥεεπ ἀε[νετεά ἵπ απ Ιπάι]σεπῖ 5Ρρίπϊ, Γου ἵπ Πίς νγαγ 
Ρεγςπαδίοη 15 πηογο Ἰ]κο]γ ἴο Ρρεποίταῖε ππεη΄ς 5οι]ς. 
Έπε Εῑ]ε οἩ παπιρεν Ὀννοπίγ-ἴννο τενοα]ς ἴλπαῖ 1 νγας 
ἀεΙνετεά ἵπ ἈΝίοαθα προῃπ ἴπε 5αβ]οοῖ ο{ οοπεογᾶ αξἴεν 
ἴπε οασ5αἴοη οΕ οἰν]] 5ἴγίίο: απ ΕΠῖς ἶς ρτεσϊξεΙγ ν]λαῖ 
ἴπο αἴΠπου ππακος Ἠῖς {παπια. α ἸΙαιάαίίοπ οἳ γ]αῖ 

Ίας ἴακεη ρ]ασς. Ἀάπιρεγ ἐνεπίγ-ἴμτος, 0η (Ὁποογά 
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3 -- / . Δ Δ / - . 

ἐν τῇ πατρίδι' αὐτὸ δὲ διαπράττεται τοῦτο. καὶ 
ς ” -- Ν . [4 / - Δ ΔΝ 

ὁ ἐφεξῆς δὲ περὶ ὁμονοίας τῆς πρὸς τοὺς ΠΤρου- 

σαεῖς παρακαλεῖ τοὺς ᾿Απαμέας. ὁ δὲ κε’ διάλεξίς 
ε] -- 

ἐστιν ἐν τῇ πατρίδι. ἄγνοιαν δὲ ὑποπλάττεται 
-- . / ε / 3 ἀ Δ / 

τῆς αἰτίας ὁ διαλεγόµενος, δι ἣν μηδὲν χρήσιμον 
[4 ” ο) / / ιά / . 

αὑτοῦ τῶν λόγων προβεβλημένων ἡδέως καὶ 

ποθοῦντες ἀκούουσι. πολιτικὸς δέ ἐστι τῷ κς᾿ 
ιά ει] / Λ ”/ ώ” - / ο 

ἡ ἐπιγραφή, καὶ εἴρηται ἐν τῇ πατρίδι, ὥσπερ 
Δ ε . - Δ « / .) - . ν) καὶ ὁ ἐφεξῆς, φιλοφρονητικὸς ὑπάρχων αὐτῇ ἀνθ 

8 - 1 / » - 5 
ὧν τιμαῖς τὸν φιλοφρονούμενον ἐδεξιοῦτο. ἀἄπο- 

λογισμὸς δέ ἐστιν ὁ μετ αὐτούς, ὅπως διέκειτο 
Δ Δ / « Δ . Δ / η} - 

πρὸς τὴν πατρίδα. ὁ δὲ θ’ καὶ κ΄ πρὸ τοῦ φιλο- 
- Δ .) {} 3 / Ν 3 

σοφεῖν μὲν ἐν τῇ πατρίδι ἐπιγράφεται, τοὺς ὃ 

ἐπιχειρήσαντας καταλεύειν αὐτόν τε καὶ σὺν αὐτῷ 

ἕτερον, εἶτα δὲ καὶ πυρὶ τὴν οἰκίαν δοῦναι, τού- 

τους ἠρέμα πως ἐπιτιμῶν, τὸ πλανᾶσθαι ἐπὶ τῆς 
/ -- ”/ - Ἀ Ν . / . / 

ξένης τῆς οἴκοι διατριβῆς διὰ τὰς ἐν πόλει ἀταξίας 

ἄμεινον κατασκευάζει. ἡ δὲ τῶν πολιτῶν ὀργὴ 

κατ᾽ αὐτοῦ, διότι, φησί, καταρρέουσαν ἐπὶ τὸ 

βέλτιον ἀνέλαβε τὴν οἰκίαν. καὶ ὁ λ΄ δέ, δηµη- 
/ . - / Δ .] Δ / . Ν 

γορία ἐν τῇ πατρίδι τὴν ἐπιγραφὴν φέρων, εἰς τὴν 
ᾧ ΔΝ « / 5 / Δ [ά / Ν / . - 

αὐτὴν ὑπόθεσιν ἀποβλέπει. καὶ ὁ α΄ καὶ λ΄ ἐν τῇ 
/ Δ ] / Δ .] ” / 

πατρίδι μὲν ἐλέχθη, πολιτικὸς δ᾽ ἐπιγέγραπται 
” ” / ΔΝ / - ” 3” / 

ἐν ἐκκλησίᾳ, καὶ συμβουλεύει τῶν εἰς ἀλλήλους 
- Ν 

ὕβρεων ἀποσχομένους καὶ προπηλακισμῶν τὴν 

στάσιν εἰς ὁμόνοιαν διαλύειν. ὡσαύτως ἐν τῇ 

πατρίδι μὲν ἐλέχθη καὶ ὁ ἐφεξῆς, ὃ δὲ ἐπιγράφεται, 
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το 4ραπιεία, να» ἀελνετοά ἵπ Ἠὶς πανε οἵίγ, απἀ 
ὑπίς ἶ5 ῬτεοϊξεΙγ νηαῖ ἴπο «ροακογ 5οεκς ἴο ασῃίενο. 
ΤΠε {οἱ]ονήίπο ἀἰξοοιγςδο αἱςο ἶ5 απ αρρεα] ἰο ἴ]με 
Αραπηείαης {ος οοποοτά ΥΠ ἴ]ο Ῥεορ]ο οἳ Ῥτιςα. 
ἈΝαπιρεν Ὀνεπίγ-νο ἰ5 4π 4άάγεκα ἵπ μὶ Ναἰῖυε Ομ. 
ΤΠε 5ρεακεν Ῥγοίεβεες Ισποταποε ο6 ἴπε τοαςοη ΝἨΏΥ, 
αἴΠοασΊ Ες 6Ρρεεσ]ες πανε οοππρια[εά ποϊλμίπο αςε- 
Γι], Ἠϊς απᾶϊεποες ἶ5 σ]αά, Υες, Ίοπσς ἴο εαν Ἠΐπι, 
ΤΠε τε οἱ ἰννεπῖγ-είκ ἰς 4 Βοήίοα[ 4ἀάγεδδ, απ Ιῖ 
ἵνας ἀενετεά ἵπ Πῖς πανε οΙἵγ, αξ γ/ας αἶξο ἴλμε οπα 
Ὠπαί {ο]]οννς, υΥμίς] ἶς απ αἀάτοςς οἱ β1επαςΠίρ {ονγαγα 
Ῥτιδα {ον τεοεϊνίπσ ΥΠ Ποποιχς ἴπε πιαηπ ΠΟ ἶ5 
πιακίησ ἴῃε αἀάτεςς οἱ ΓΙεπάςΠΙρ. ἜΤπε 5ραοεςοἩ ἴ]αί 
{ο]]οννς ἴμαςο ἵ5 α ἀαείεπος οἱ Πῖς αἰΠίαᾶςο τονγατα Πῖς 
παΐϊνε οεἴϊγ ἵπ ἴ]ε ραδῖ. Ἀαπιρεγ Ὀννοπίγ-ηίπε Ίας ἴ]λο 
Πε, Εγίογ {ο μὶς ΡΛιοδορμίσαΙ (αγεογ, ἵπ Μ Ναίΐῖυε 
(ή. Έποςε πο Ἰαςά ἰγιεὰ ἴο 5ἴοπε Ὠϊο ἴο ἀεαίῃ, 
απά ντ Πίπι αἱδο α 5εοοπᾶ Ῥθγδοη, απά ἴπεη αἶςο 
το σῖνε Πὶς Ἠοιςε {ο ἴλε Βαπιες, ἴΠε 5ΡεεςΒ τερτονες 
γαῖμεν πη]ά]γ απά Τε ππαϊπίαίης ἴμαῖ ἴμο Πε οἱ α 
ΝΥΑΠάΕΤΥΕΥ ἵπ Γ[οτείση ]απᾶς ἵς Ῥγε[οταρ]ε ἴο Ηνίπο αἲ 
ποπαε Ῥεσαιιςσα οῇ ἴμε ἀϊκοτάςι Ρρτοενα]οπί ἵπ ἴμπε οἱίγ. 
ΤΠε 6ρεαΚεχ 5αγς ἴλμαί ἴπΠε απσον ἀἰγεοίεᾶ ασαἰηςί 
Ἠίπι Ὦγν Πῖς Εε]]ουν-οιίζεης γνας οοσαρῖοπεᾶά ὮΥ Πῖς 
τεραίτίπς Ἠὶς Ποι5ο. Πίο Πα Ῥεεπ {απο {η ταίης. 
ΤΈΠε (ΠίγΠεῖ] «ρεεςᾖ, υυπίοῃ Ῥεανς ἴ]λο ἨΠτ]ο, 4 8ροοε] 
ἴι λε Εδ[ίο 49 οπιίη ἴπ μὶς Λαίῑυο (πίψ. ἰς αἷςο ἀῑτοσίεα 
ἴονγατάα ἴο 5αππο ἴΠεπα.  Ἀαπρες 1Πίτίγ-οηπε, 
ἀε]ίνετεά ἵπ Πῖς παϊνα οἵίγ, ἶἵς επτ]εὰ 4 Βολίσαϊ 
Αάάγεδα ἵπ πεοπιθίή. απᾶ 1 αἀνίςος Πῖς Ἠεατενς ἴο 
ἀεςὶςι {ποπ ἴπεῖν ἀθοάς ο τεοίρτοσα] νίοἰεπος απᾶά 
Ὠπεῖγ ἰηςα]ῖς απά ἴο ἴαπη ἴΠεῖν ρατίγ αἰγίίαο Ιπῖο 
εοποοτά. ῥῬιπηϊ]ατ]γ ἴλο ποεχῖ αἶςξο γνας ἀε]ίνεγεα ἵπ 
Ἠὶς παϊίνε οἵίγ, απ 15 Πτα, 4 Πἐο[ιδαί οἱ ΟῇΙος, 
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παραίτησις ἀρχῆς ἐν τῇ βουλῇ, τοῦτο καὶ ἐνδείκνυ- 

ται" ἐκ ψηφίσματος γὰρ ἄρχειν ὁ συγγραφεὺς 
ἠρημένος παραιτεῖται. ὁ δὲ λγ, περὶ, τῶν ἔργων 
ἐν βουλῇ τὴν ἐπιγραφὴν παρέχων, ἔπαινον μέν 
τινα τῆς βουλῆς ἐπιτρέχει, ἀπολογεῖται δὲ καὶ 
ὑπὲρ ὧν ὁ Δίων ὑπενοεῖτο, ὡς μὴ τὰ τοῦ παιδὸς 
ἔργα καὶ αἱ πράξεις αἱ κατὰ τὴν πόλιν τῆς πατρικῆς 

. - ν / ς 2 ο Δ . / εἰσι βουλῆς ἐξημμέναι. ὁ ἐφεξῆς δὲ πρὸς Διό- 
δωρον ἐπιγραφόμενος, προτροπὴν μέν τινα ἐπ᾽ 
ἀρετὴν εἰσάγει, ἐπαινεῖν δὲ τὴν πόλιν φησὶ δι ὧν 

Δ ” / / 2 / / 

τὸν ἐγκωμιάσαντα Διόδωρον ἐπαίνοις περιβάλλει. 
ὁ δὲ λε’, περὶ Αἰσχύλου καὶ Σοφοκλέους καὶ 
Εὐριπίδου ἢ περὶ τῶν Φιλοκτήτου τόξων ἐπιγε- 
γραμμένος, τὴν τοῦ Φιλοκτήτου πλάττει ἐξαπάτην, 

εν] Δ Δ ”/ Ν 

ἣν προβεβλημένος Οδυσσεὺς λαβὼν ὤχετο τὰ 
τόξα. τῷ δὲ ς«’ καὶ λ΄ λόγῳ ἡ μὲν ἐπιγραφὴ περὶ 
Ομήρου λέγει, ἔπαινος δέ τις τοῦ ποιητοῦ διυ- 
φαίνεται, ὥσπερ καὶ τῷ περὶ Σωκράτους ἐπιγραφο- 

/ - ῤ ε λ Δ « / Γ 

µένῳ τοῦ φιλοσόφου. ὁ δὲ περὶ "ὉὈμήρου καὶ 
” μ 

Σωκράτους, λη΄ λόγος ὤν, ζηλωτὴν "Όμήρου 
Ῥωκράτην καὶ μαθητὴν ἐπιδείκνυσι, καὶ τό τε 
οἰκεῖον τῆς τῶν παραδειγµάτων µεταχειρίσεως 
ο. » - λ / Β ; Ἡ 
ἐκεῖθεν ἀναμαθεῖν τὸν φιλόσοφον ἐπιδεικνύει, καὶ 
τὴν ἄλλην τοῦ λόγου χάριν καὶ δύναμιν ἐναπο- 

3’ Δ 

µάξασθαι. ὁ δὲ λθ’, ᾿Αγαμέμνων ἢ περὶ βασιλέως 
α) / / ς - / - 

ἐπιγραφόμενος, διέξεισιν ὡς δεῖ συμβούλων τοῖς 
ἀρίστοις τὸν βασιλέα κεχρηµένον ἐκείνοις τε πεί- 
θεσθαι καὶ μὴ κατὰ τὸ δοκοῦν ἀπαυθαδιάζειν. 

ων / [ί - 

καὶ ᾧ δὲ ἹΝέστωρ ἡ ἐπιγραφή, ὅπως κεχρῆσθαι 
προσῆκε τῇ πρὸς τοὺς βασιλεῖς παραινέσει περι- 
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ῥε/ογε έμε (οιποῖί, ἶς 5ε]ξ-εχρ]απαίουγ, ἔον ἴπε αί]ου 
Ἰαά Ὦ}γ οποία] Ρα]οῖ Ῥεεπ εἰεοίεά ατοποπ Ραΐ Ῥεσς 
ἴο Ὄε εχοιςεᾷ. Ἀαπιρεν ἐπίτιγ-ἴμτες, ΥΥΠίο ρτονίάες 
ἴπε Πῑε, (οποσγπίπς 5 Ι)αδί [εσοτά. ὀε[ογε {με (οιπ- 
οἱ. ἀεα]ς Πσ]ί]γ ντα α Ἰααάαίοη οἳ ἴπο Οοαποί]. Ῥαἳ 
1ὲ αἶξο οοπίαϊῃς α ἄείεπος τερατάίπσ ππαϊζῖενς αροιῖ 
ΝΥΜΙΟΗ Ὠ]ο ννας ἴλμε 5αῦ]οοῖ οἳ «α5Ρρίοίοπ, 5εζζίπσ Γογίῃ, 
α5 Τε ἄοες. ἴλαῦ Πὶς 5οπ΄5 ααἴϊῖοης απᾶ ἴμο αἀπιιπϊςίγα- 
Ποπ οΕ ἴ]ο οἴιγς αβαῖνς ἀῑά ποῖ ἀερεπά προΏπ ἴῃμε 
αανίοε οἱ ἴ]ε Γαΐμεν. ἜΤπε οπε {ο]ονήίπς, επ ]εά [π 
Περί ἰο Ιλἰοάογις. Ἱπίχοάιοςς να πιαγ Ῥο ἴογπιθά 
ΑΠ εχΠοτίαξίοηπ ἴο νἰτίαα, ας Ὠίο 5αγς ἴλπαί Ἠε ἵς 
Ργαϊκίπςσ ἴ]ο οἵίγ ΡΥ οονετίπϱ υΙΙ ργαΐςες Ὠιοάστας, 
Νο Παᾶ ει]οσίπεά Ἱ. Ἀαπιρεν ἐΠίγίγ-ινε, επ τ]εά 
Οπ δομή απ Βορλοείεδ απά Πιωτρίάες ον Οπ {λα 
10ο οἱ ΡΛΙ]οσίείες. ἀερῖοῖς ἴπε ἀεεερίίοι οἳ ΡΠΙ]οοίεῖες. 
απάςγ «ονεΥ οἳ νΏῖομ Οάγσςεις 5εἶπεά απἀ οαττ]εά ο’ 
ἴπε Ῥονν. ΤΠε Πί]ε οἳ παπηρεν ΜΠΙγίγ-εῖκ τεαᾶς: Οπ 
ΠΗοππεγ. απά Ἱτ 5 Ιπίδγννονοι ψΙ α Ιαιάαίίοπ οἱ ἴπο 
Ροεῖ, ]α5ί ας ἴΠοτο ἶς Ἰαπάσαίίοπ ο ἴμο ΡΠΙΙοδορῃες {π 
πα ἀϊδοοινςο Ιαρα]]εά Οπ δοσγαίο». Τηο ἀϊδοοινδα Ον 
ΠΗοπιεγ απ δοσγαίεδ. νΏῖοὮ ἵδ ππηρον ΓΠΙτίγ-οἰσΗί, 
ἀερίοῖς Ῥοογαῖες α5ξ απ Πππϊζαἴου απᾶ ἀἰςοίρ]ε ο8 Ηοπιεγ 
απά 5θε]ς ἴο 5ου Ροί]ᾗ ἴ]παϊ ἴπο ΡΗΙοξςορΠετς ονη 
Ρεοι]αγ ΠπαΠΠεΥ οἱ Παπάμπσ Πῖς Παςίγαβοης ας 
Ῥεεπ Ἰεαγπεᾶ ἔγοπι ἨΠοπιθγ απ αἷξο ἰμαῖ ἴμε τεςί οἱ 
Τε οΏανπα απᾶ ἔοτοο Το Ρο ἔουπα ἵπ Ἠὶς Ἰαπσαασε Ἠας 
γεσεῖνεά ἴπε ἱπερτῖπῖ οἳ Ηοππονγ. Ἀαάπιβεχ ΓΙ γ-πίπε, 
Ἰαρε]εά 4σαπιοπιπον ου Οπ έμε ΚΙπα, αἲσαες ἴλαῖ πε 
Κίπσ πηιιςί επΙΡΙοΥ λε Ῥο5ί οἳ οοιηςε]]ογς απἆ πας 
ποῖ ΟΠΙΥ {ο]]ονν ἰπείντ αἀνίοε Ῥαΐ αἶςξο ποῖ αοἲ ατβί- 
ἱτατῖ]γ Το 5αῖς Ἠὶς ο/η ορἰηίοη..  Ασαΐπ, πο ἀἰδοοιγςε 
οπΜϊτ]εά Ἀοδίογ οοπίαϊης ἴπα ἀοοαϊτίπε ἴμαῖ 1ὲ ν-ας 
Ῥτορεχ ἴο ΕΠΙΡΙΟΥ Νεαςίοτ”ς αἀνίσε Το ἴμε Κίπσς. Τη 

401 



ῬΙΟο ΟΗΒΥΡΟΡΤΟΜ 

λαμβάνεται. ὁ δὲ ἐφεξῆς, ᾽Αχιλλεὺς οὐ πειθὀ- 
µενος τῷ Χείρωνι, προνοίᾳ καὶ τέχνη, ἀλλὰ μὴ 
θράσει καὶ χειρῶν ἰσχύϊ συμβουλεύοντι μετα- 
χειρίζεσθαι πόλεµον, ὕστερον οὐκ ἀπώνατο τῆς 
ἀπειθείας. καὶ ὁ Φιλοκτήτης δὲ παράφρασίς ἐστι 
τοῦ κατ᾽ αὐτὸν ἀτυχήματος. ἐφ᾽ οἷς ὁ Νέσσος ἢ 
Δηιάνειρα τῶν ἀπιθάνως περὶ αὐτοὺς πεπλασμένων 
διά τινος θεραπείας εἰς εἱρμόν τινα καὶ τάξιν δοκεῖ 
τὸ ἀπίθανον µμεταρρυθµίζειν. καὶ ὁ Ἀρυσηὶς 
ἔπαινός ἐστι Χρυσηίδος. ὁ δὲ περὶ βασιλείας καὶ 
τυραννίδος περὶ, αὐτῶν τούτων διαλαμβάνει. καὶ 
οἱ Ὃ νο. δὲ γ΄ περὶ τύχης λόγοι χαρίεντά τινα 

ἰ Φιλοσοφίας ἅμα ἐχόμενα θεωρήματα διατυ- 
ποῦσιν. ὡσαύτως καὶ οἱ μετὰ τούτους περὶ δόξης 
γ΄ λόγοι συμβουλεύουσι καὶ παραινοῦσι µηδένα 
λόγον τῆς τῶν πολλῶν δόξης ποιεῖσθαι' καλὰ δὲ 
καὶ ὠφέλιμα τῇ παραινέσει συνδιαπλέκεται θεωρή- 
µατα. ὁ δὲ νβ΄ περὶ ἀρετῆς καὶ ἐπιγράφεται καὶ 
δίεισι. περὶ φιλοσοφίας δέ ἐστιν ὁ γ΄ καὶ ν΄. ὁ 
δὲ νδ΄ περὶ τοῦ φιλοσόφου: ὁ δὲ ε’ καὶ ν΄ περὶ τοῦ 
σχήματος ἐπιγεγραμμένος δείκνυσιν ὡς οὐ χιτῶνι 
καὶ ὑποδήματι φιλοσόφων ὁ κατεσχηματισµένος 
ἤδη καὶ τὸν βίον φιλόσοφός ἐστιν. ὁ δὲ ο] 
ν΄ περὶ πίστεως ἐπιγραφῆς τυχών, καὶ ὁ ἐφεξῆς 
περὶ ἀπιστίας, προτρέπονται φυλάσσεσθαι τὸ 
θαρρεῖν καὶ καταπιστεύειν καὶ τοῖς μάλιστα φιλεῖν 
δοκοῦσι' πολλοῖς γὰρ πιστεύσασι μὲν µεγάλη ἁπ- 
ήντησε συμφορά, ἀπιστίᾳ δὲ φραξαµένοις λαμπρὰ 
περιγέγονε σωτηρία. ἀλλὰ ταῦτα μὲν ὁ περὶ 

α πε οεπίααν ἴο νηοια ἴμε γοιίμξα] Αοπί]ιες λα Ῥεεῃ 
επἰτιαδ[εά. 
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πε πεχέ ννε Επά Αοβί]ες τεβασίπσ ἴο οῬεγ Οείτοη.ἳ 
ΝΟ ας αἀνίςείπο Ἠίπι ἴο Ῥγασβςα αγίατο νι 

Ργαάσεηςε απά οταβε, Ιηςίεαᾶα οἳ νι ἁατίπο απᾶ 
εἰτεπσίῃ οἱ ασπι, α τοβιδα] νΠίοὮ 5αὐςεααεπΙΙγ Ίε 
Ἠαά οοσαδίοη ἴο τορεηῖ. ΤΠε Βλιοσίείες ἵξ α Ῥατα- 
Ρήταςε οἱ ἴλαῖ Ἠετο΄ς ταϊς[οτίαπο.. ἈΝοχί οοπιες ἴ]α 

Λεδδις ον [λεϊαποίγα. υλῖοι «οαπις ἴο ἴταπςέογπι ἴ]α 
ΠππρτοβαΡ]Πίγ οἱ ἴπε αποοηνἰποίπσ Ποβοπνς τεσαγάίπσ 

Έλοςε ἔννο οματασίευς Ιπίο α 5οτί ο{ οτάετ]ν 5εηπεπςα 
ἔμτοισ]ῃ ἴπο ορεταίίοπ οἳ α πα οἱ Ποα]πο Ῥτουες». 
Αραϊπ, ἴῃε (τηφεῖς ἶ5 α Ἰαιᾶαίοπ οἳ ϱἨτγςεῖς. Τ]Πο 
ἀϊδοοιχςε Οπ Αἰπσςλίρ αιμά Ίηγαππη ἀεα]ς νι ἴ]λεςα 
νατγ ἱορίο. Τπε ἴἨτεε 5ροεσῃμες Οπ [οτίπε ἴπαϊ 
{ο]1ου; σἶνο εχρτεσδίοπ {ο οετίαίπ οἶενει απά αἲ ἴ]ο 
«αππε πα ταίπενχ ΡρΗϊοξορῃίο οβεοεγναϊίοης. ΤᾳΚο- 
πήςα αἷξο ἴλπο ποχί ἴἨνου Οπ Ορίπίοπ οοαπςεὶ απ 
εχᾗοτί ἴ]ο Πςξίοπεν ποῖ ἴο ῬΡαγ απγ Ἠοοά ἴο ἴμα 
ορίηίοι οἱ ἴ]λο Τηας5ες; ποβ]ε απ α5εβα] οΏεεγναίίοις 

αἷςο αγ ΙΠΙΘΥΜΝΟΝΟΠ ΨΙἴΏ ἴπο οχµογίαϊίοι. ΝάπΙρον 

ΠΕ1γ-ἴννο, Ροῖῦ] ἵπ Πῑ]ο απ ἵπ οοπζοηϊ, ἶς Οπ Γίμο. 
ΕΙγ-ἴπτεε ἶς Οπ Γ)ίοδορλη: ΒΕΕιγ-ίουι ἵ Οπ (ε 
ΡΛΙ[οδορΛεγ: απ Πἳγ-ἤνε. Πίο ἶς οπΏτ]εά Οᾳ 
Ῥεγβοπαί Ίρρεαταποε. Ῥοϊπῖς οαῖ ἴιαί Ττ ἶ5 ποῖ ἴπε 
ΡΕΙ5ΟΠ ΨΤΟ ας ἀγεςςεα Πἰπιςε]Ε τρ η ἑαπίο απ 
ςαπᾶα] οἳ ἴμα ΡΠΙΙοδορῃοετς Υπο ἶς Ὦν νἰτίαο οἳ ἐ]λαῖ 
Γαοϊ α ΡΗΙ]οςορῃοτ ἵπ Πὶς Ηζε ας γε]. Ἀαπαρεν ατγ- 
δἰχ, Πίο ἶς οα]]εά Οπ Ίγιδί. απ ἴ]ο οπο {ο]ονήπο., 

Ον Πιδίτιδί, ατσο ππαπκπᾶ ἴο σιατά αραϊηςί Πανίπο 
εοπῃάεποε απ ἰταςίπο ονεπ ἴπο5αε πνΠο πιοςῖ οἱ αἱ 
ατε ἰλοισᾗί το Ῥε ΕΠεπάς: {ου ν/Βῖ]ε ΠΊαΠΥ ο Ἠανα 

Ῥεςίουνεά ἐπεῖν ἰγαςί Ώαναε εποοιπίετεἁα σγοαῖ πηῖς- 
{ογζαπε. ἔμοςε Πο Ἠανε Ἠοάσεά ἴπεπισείνες αροιί 
υΗΗ ἀῑδίταςί Ἠανε {ουπά ποϊαρ]ε 5αξεῖγ ἴο Ῥο ἴ]ο 
οπἴσσπης. Ἠούψοενεγ, ἴπεςε [λίπος οοπςΒἑαίο ἴ]ο 
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3 / / ς λ Ν ) α / ς λ ἀπιστίας λόγος: ὁ δὲ πρὸ αὐτοῦ διέξεισιν ὡς καὶ 
τὸ πιστεύεσθαι ὡς ἐπίπαν μεγάλα τοὺς πιστευο- 
µένους ἐζημίωσεν. ἡ δ᾽ ὑπόθεσις τοῦ νη΄ λόγου, 
ὥσπερ καὶ ἡ ἐπιγραφή, περὶ νόµου. ἐστίν" ὡς καὶ 
ἡ τοῦ νθ΄ περὶ ἔθους, ὃ πράττειν. μὲν ὅσα ὁ νόμος 
ἀποδείκνυσι, μεθ) ἡδονῆς δὲ καὶ πειθοῦς μᾶλλον 
Ἂ / Δ 3 / / λ ς 2 α λ 

ἢ βίας, καὶ ἀσφαλέστερον. δύο δὲ οἱ ἐφεξῆς περὶ 
/ / Δ « / Δ / λ Φθόνου διαλαµβάνουσι. καὶ ὁ β΄ καὶ ξ' περὶ 

/ λ 2 η ο] - λ 2 / πλούτου, τὸ ὀχληρὸν αὐτοῦ καὶ ἐπίβουλον στηλι- 
τεύων, καὶ πολλῶ λυσιτελεστέραν αὐτοῦ παριστῶν 
τὴν μετὰ δικαιοσύνης πενίαν. ὁ δὲ γ΄ καὶ ξ΄ 
. / ο) ) / Δ 2 / 

ἐπιγράφεται τῶν ἐν ἨΝιλικίᾳ περὶ ἐλευθερίας, 
ἐκεῖνον δὲ ἐλεύθερον παριστᾷ, ὃς τῶν ἐν αὑτῷ 
κύριος εἴη παθῶν, κἂν μυρίοι ἔξωθεν αὐτοῦ τοῦ 
σώματος ὧσι δεσπόται, καὶ δοῦλον ἐκεῖνον, ὃς 
ἀνδράποδόν ἐστι πε, εἰ καὶ συµπάσης ἄρχειν 
τῆς οἰκουμένης δοκεῖ. εἰς τὴν αὐτὴν δ ἀναφέρεται 

/ Ν ς » ον λ / Δ 3 

διάνοιαν καὶ ὁ ἐφεξῆς, περὶ δουλείας καὶ ἐλευ- 
/ » Ν ”/ ια, Δ ς 2 - 

θερίας ἐπιγραφὴν ἔχων, ὥσπερ καὶ ὁ ἐφεξῆς 
δεύτερος, περὶ δούλων ὤν. καὶ ὁ μετ αὐτὸν δέ, 
περὶ λύπης, ὡς οὐ χρὴ παρεγγυᾶται τὸν γενναῖον 
καὶ νοῦν ἔχοντα ἄνδρα ὑποκατακλίνεσθαι τῷ πάθει, 
περιορᾶν δὲ ἐν νψε καὶ ἀποτρίβεσθαι. καὶ ὁ περὶ 

/ ν αἳ ή ”/ Ε) / / 

πλεονεξίας, ἕ ἕ ὤν, ἀποτρέπεσθαι ταύτην 
παρεγγυᾷ. καὶ ὁ ξη΄ ̓  ὥσπερ ἐπιγέγραπται περὶ 
λόγου ἀσκήσεως, τοιαύτην καὶ τὴν ὑπόθεσιν ὑπο- 
βάλλει. περὶ δὲ τῆς αὑτοῦ φιληκοῖας ὁ ἔθ' καὶ 

« λ ΄ ε) - 

ἐπιγράφεται, καὶ διαλαμβάνει. ὁ δὲ ο' ἐπιγραφῆς 
/ 

μὲν περὶ ἀναχωρήσεως τυγχάνει, κατασκευάζει 
δὲ ὡς οὐχὶ τὸ τὰς ἐρήμους διώκειν ἀναχώρησίς 
ο) - Ν α ϱ) / ΄ 3 Δ Δ ) ἐστι παθῶν καὶ τῶν ἐν βίῳ θορύβων, ἀλλὰ τὸ εἰς 
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«ρεεεμ Οπ Ιιδίγιδέ: ἴλπε 5Ρρεεσ] υνΠΙεΙ ῥρτεσεάες Τζ 
ἀεξοτίρες 1π ἀείαῖ] Ἠον ενεπ Ρεΐπςρ ἴγαςίεα α5 α τα]ε 
Πας Ῥτοισμί στεαῖ Ίο55ε οἩ ἴλοςο ἰταδίεά. ΊῃΠα 
ἴπεπιε οἱ Π{Ιγ-εἰσΗῖί, αςξ αἰςο 1ΐς Πῆε, ἵ Οπ [αυ 
5ο, ἴοο, παπιρετ Α{ἲγ-πίηε ἶς Οπ (ἀωίοπ. ΤΠε Ιατει 
Ῥτουες ἰλμαῖ οαξδίοπα αοοοπιρ]Ιςῃες αξ ππΙεἩ ας αν. 

Ραῦ ἴμαί 1 ορεταῖος ΡΥ ππεαής οἱ Ῥίεαςατο απά 
Ρειςιαδίοη ταῖμεγ Πατ Ὦγ πεαΠς ο ἔοτος, απ ντ] 
στγεαῖετ οετίαϊἰπίγ. ΤΠε ἴννο 5Ρρεοσῃες {ο]ονήίπο αγα 
ἰπεαβίσος Οη Επυη. Ἀαπιρογ οἰκίγ-ἴννο ἵς Ον Η να]ί], 
ἃ. ἀἰδοοαδε νγΙοἩ Πο]άς αρ ἴο ραρ]ο τάϊοα]ε Ώνο 
νεκαθοιδηθδςς απᾶ Ποκίοπεςς οἳ ποεα]ί απά «ους 
ἴμαῦ πηΙοἩ πηοτο Ῥτοβίαρ]ε ἵδ Ῥονετίγ ἸΙοϊπεᾶ ἴο 
πἰσῃίεοιςηθςς. ἈΙΠΙρεΥ εἰχίγ-ίμτεο ἶς Ιαρε]]εά Οπε 
οὗ έμε 4άάγεσσες ἵπ (πῑίοία, Οπ Πγεεάοπι, απ 1 5οε]κς 
ἴο «που ἴπαί ἴΠαῖ Ῥρενεοπ ἶς νεο Πο ἶς πιαςίετ οϐ 
ἴπε επιοίίοης νημίπ Ἠϊπα, 6νεη ἴποισ] τοπ ἰποιςαπά 
Ῥεχδοής οιαἴδίάε Ἠϊπα πΠαΥ ϱ6 ππαςίενς οἳ Πῖς Ῥοάγ : 
αηπᾶα. οη ἴμο οἴμπει Ἠαπᾶ., ἴμαί Ίο ἶἵς α 5ἶανο Υπο ἵς 
εΊανε ἴο Πῖς επιοβοης, ονεπ ΙΕ ηε ἶς ἰλοισῃί ἴο Ῥε 
Ἰοτά οἱ αἰ] ἴο ννοτ]ά. ὮΤ]ο ποχὲ ἀϊξοοιγςο αἱξο. ντ] 
ἴμε Ετιε Οπ ἰαυετὴ απά Γγεεάοπι, τεξενς ἴο πε 5απιε 
ποβίοἩ, ]αςί ας ἄοες αἰςξο ἴῃα πεχί ἵπ ογᾷ6γ, γη]ο]ι ἶς 
Οπ δἶαυος. Τπε οης αἲίεγ ἴμαί, Οπ Ραἰπ. εχ]λοτῖς ἴ]ια 
Πἰσῃ-Ροτη πηαη νο ας ἱπίε]ήσεποςρ ποῖ ἴο σἶνε 
ναγ ἴο δαΠετίπς, Ρα ταῖμοχ {ο ἀἰκγεσαγά απά αΡο]ίδῃ 
πι,  Οπ (Ὠυείοιβδπεδ, ΠπΠΙΡεΥ κβἰχίγ-εενεη, αἱςο ἵς 
απ εχηοτίαίίοηπ ἴο ανοῖά ελπίς {αι]. Το ἴμοπιο ος 
ΠΊΤΩΡΕΥ αἰχίγ-αἰσῃί ἶς, Ικε Τες Πε, Οπ ΤΡαἰπίης 7ου 
Γιδ[ίο ρεαβίπρ. Όπ Ιδιο” ἴουε οἱ ΠΑδίοπίπα ἵς Βοῖῃ 
ἴπε τε απά ἴμε ἴἨεπιο οἳ πιπιρεγ εἰχίγ-ηίηα. 
Ἀππηρεγ 5ενεπίγ Ὠας ἴπε Πἴ]ο Ον [ἐογοπιοπί, απᾶ 1 
5εε]ς ἴο Ῥτονο ἴπαῖί Παπίίπσ {ος Ῥίασες οἱ 5οο]αςίοι ἶς 
ποῖ τεΒτεπχεηῖ ἔτοπι 5αΠετίπος απάἀ {τοπι μα ξατπιοῖ]ς 
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ιά Δ . / ] / - « / 

ἑαυτὸν ἐπεστράφθαι καὶ σπεύδειν γνῶναι ἑαυτόν, 
τῆς ἀπὸ τῶν ἄλλων κακίας συμφορῶν ὀλίγον 
”/ / Δ / ΔΝ ς ΔΝ - 

ἔχοντα λόγον. περὶ κάλλους δὲ ὁ μετὰ τοῦτον 
ε] 

λόγος, ὃν ἐπιγέγραπται τρόπον, τὸν αὐτὸν καὶ 

περὶ νεανίσκου διέξεισιν' ἐν ᾧ ὡς οὐ παρὰ πᾶσιν 
”/ ΔΝ / Δ . ΔΝ / / 

ἔθνεσι καὶ βαρβάροις τὸ αὐτὸ νοµίζεται κάλλος, 
”/ ΔΝ ε] ./ αν ε κ / Δ » / ἄλλο δὲ παρ᾽ ἄλλοις νικᾷ. ὁ δὲ οβ’ περὶ εἰρήνης 

Ν / / ] λ] / ΔΝ 

καὶ πολέμου τήν τε ἐπιγραφὴν προβάλλεται καὶ 
/ [ὁ ΔΝ / Δ ώ σ . / ς / 

διαλαµβάνει. ὁ δὲ γ΄ καὶ ο’, ὅτι εὐδαίμων ὁ σοφός, 
καὶ ὁ ἐπ᾽ αὐτῶ περὶ εὐδαιμονίας: ὁ δὲ ἐπὶ τούτοις 

περὶ τοῦ δαίµονος. δαίµονας δὲ καλεῖ τοὺς ὅσοι 

λαχόντες ἄρχειν ἑτέρων ἄμεινον πράττειν τοὺς 
ἀρχομένους ἢ καὶ χεῖρον συμμετεσκεύασαν. περὶ 

δὲ τοῦ βουλεύεσθαι ὁ «᾽ καὶ ο' διαλαµβάνει. ὁ δὲ 
Δ - Ν 

ζ΄ καὶ ο' διατριβὴ περὶ τῶν ἐν συµποσίῳ τὴν 
Ν - υ. 

ἐπιγραφὴν πεποιηµένος τινὰ τῶν ἐν αὐτῷ διέξεισι 

συµπιπτόντων, καὶ ὡς ὁ πολὺς ἄνθρωπος τηνι- 
- ιά - -- 

καῦτα πρὸς φιλοσοφίαν ὁρᾶν εἴωθεν, ἠνίκα αὐτοῦ 
Πα / 5 / - « ΔΝ / Δ / Ἅ ς 

ὁ βίος ἀνίαις περιρρεῖται. ὁ δὲ η΄ καὶ ο' καὶ ὁ 
ε) ” Δ / / Δ νά . / 

μετ᾽ αὐτὸν Μελαγκόμας α΄ καὶ β΄ ἐπιγεγραμμένοι 
- / 

ἔπαινόν τε διαγράφουσι τοῦ νεανίσκου καὶ μνήμην 
- / 

ἐπὶ χρηστοῖς τελευτήσαντος καὶ λύπην. ὁ δὲ π’, 
- ε . ὰ 

Χαρίδημος μὲν αὐτῷ ἡ ἐπιγραφή, ἔπαινον δὲ καὶ 

πένθος ἐπὶ τελευτήσαντι συνδιαπλέκει τῷ νέω. 

π. Ατείϊμας Ατοηιερίςοορί Ώίο 

Αγοί]ιαςκ. Βἱκορ ο (ἴαρβκαγεα ἵπ 6αρραᾶοσία, ρα α ριρή] 
οὗ. Ὠ]οίζης απ δᾖιατρά ᾖ5 επέ]ηβίαδπι Που ἄγεεκ εγαίμγο. 
116 ρα οπερε( πφίὴ αοίζωο ἵπ οο[1εοΓἵπ Πιαπηκογέρί8, απᾶ τε 
Ώ088688 ΑΟ ἐιαί Ίρεγε οορίεά αἱ ή επρεηβε, ποίαδίη {λε 
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οἱ 146, Ῥαἳ ταί]ον ταϊγεπιεπί ἶς αγηΐης οπε΄ς παπά 
Ἱηγνατά προπ οπεςεΙ απᾶ 5εεκίπο ἴο πουν οποςε]{, 
Ραγίπσ Πτί]ε Πεεὰ ἴο πηςζοτίαπος νο τοςαἰς Εγοπα 
ἴμε νἸοκεάπεςς οῇ οἴλοις. Οπ Εεαιίψ. νπῖο «οπιο5 
πεχί, ἵπ Κκεερίησ υ η Τίς Πτ]ο ἀϊςοιςςες ἴ]λο Ῥεαίγ 
οἱ α γουίμ. Ίπ τΠῖς ἀϊκεοοιχςο 1 ἶς Ρροϊπίοα οαἳ ἴλαϊ 
ποῖ απιοησ α]] παϊξίοις ακα, ἱπο]αάίπς Ῥατρατίαῃς, ἵ5 
ἴμε «απιε ἐΠίπσ Πε]ά ἴο Ρε Ρεαιαίγ, Ραΐ ἴλαῖ οπο ἴπίης 
ἶ6 Ῥτείειγεᾶ Ἠεγο απά αποϊῃεγ ἴμοτο. Όπ Ώεαοε απᾶ 
Ἠαγ ἶς Ῥοῦ]μ ἴπε Εῑ]ε απ ἴπε εαβ]εοί πιαϊζίετ οΕ 
«ενεπίγ-ἴννιο. Ῥενεπῖίγ-ἴμτεε ας λε Ἠϊ]α, Τλαί {με 
Ἠιοε ἰς Ποτέωπαίε απ Παρρη: πεχῖ «οπιος Οπ Παρρί- 
πθδδ; απᾶ ἴμε πεχἰ ἶς Ον {με (αμαγαίαι δρίγ. Το 
απλο αρρΗες ἴμο εντ σιατάίαπ ερἰγῖ ἴο αἰὶ νο, 
Πανίπσ Ῥοεπ «Ἡοσεπ ἴο σονετΏ οἴλους, ΠεΙρ {ο «ας 
ἴποςε νἨοπη ἴΠεγ σονετη ἴο {ατο Ῥεϊίεν οἨ νουςο. 
Οπ Ι)εἰιθογαίίοπ ἶς ἴΠε ἴπεππε οἱ 5ενεπῖγ-εἰχ. 3ενεπῖγ- 
5ενεηπ, 4 λογί Ίαἰκ οι Ἠλαί Ίαμες Ἠίασε αἱ α ή ηι- 
Ροδίιώπ, ἀἰξοαδςες 5οπῃε οΕ ἴπε λίπος ἴλαί οσοι αἲ α 
«γπιροδίαπῃ απἀ πιαϊηίαίης ἰλαῖ ἴο πιο νηετ πηοςῖ 
ΠΕΠ αγε υνοπῖ ἴο ἔασπ οῖν αἰεπίίοη Το ΡΠΙ]οςορΡΗΥ 

16 γγπεη ἰΠεῖγ ]νες ατε επριἠ ες ἵπ ἴτουβ]ος. Ἀαπιρογ 
«ενεπίγ-εἰσΠῖ απἀ ἴπε οπο νἨΙοὮ {ο]]οννς. ννΠίοΏ ατα 
επΏτ]εά Πεαπεοπιας [ απὰ Π τεδρεοϊϊνεϊν. οοπίαϊη α 
Ἰαπάαίίοη οἱ ἴπε γοιῖἩ. α τοπιπάεν οἳ ἴπαε πορ]ε 
σαγεετ ἰΠαῖ ρτεοεάεᾷ Πὶς ἀθεαί]ᾗ, απά απ οχργθςδίοη ος 
ἴπε στίεξ νυηίε]ι Πῖς ἀεαϊῃ οοσαδίοπε. ἈπηΡεχ εἰσαίγ 
ηας ἴῃμε Πῑ]ο ϱλΛαγιάσπιμς. ατα Τῖ οοπαβίπες Ῥγαῖςε απᾶά 
«οττοὺΥ ονεΓ {πε ἀθαί] οἳ ἴπε γοιπς ΠηΒΗ. 

π,. Ατοϊηας 

Ῥοά]είαπ Ρἰαίο ᾖποιυπ ας Οἰατκίαπας. δοπιε οὗ Μὶ απποία- 
Πίοπς οπ γεες αιί]οτ ᾖαῦο ὂεεπ ΊῬγεδεγυεά. Ὠίο θεῖπσ 
ὑποίιαεα ἴπι ἐ]ιαί ΠΠΙΡΕΤ. 
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Τε γαίλεν Ιεπσί]ή ποίε οπ Πίο ἐλιαί Ίωε Ῥγεβεπέ ᾖήγδί ἵψ α 
δοΠοΙζππι ον ἴ]ιο ἀἱδοοιγδες Οπ ΚἰπαδΠίρ. «ἄγεί]ιας 8εεΚΑ {ο 
4εΓεπά Ὠίο αφαἶπαί {ε ἠππριίαίίοη οἱ αγγοφαπορ ἴπ {λοδε Το 
οοπαροδἠ{ἶοπς ὂη οίπα έλε εοπᾶιοί οὗ Λεδίογ ἴπι ἔλο Γαπιοιιβ 
δσεπο ἵπ Π]αᾶ 1 ἵτ ιρ]ηίο] ΙΥεβίογ γεοοιπίς φἰογίοις επρἰοίέ οὗ 
ή ΊΠοµπσεγ ἄανς Τ0Υ {λε Ῥιίγροδε οὗ δεοιγίπφ ἔ]ε οὐεάίεποε 
οὗ σαπιεπιποηπ απά «ολες. Ί]ε αργρεαἰ {ο λε αιλογίίη 
ο Ηοπιεγ ἵδ φιώέε ἵπ έιε βρὴγἰέ οὗ Πίο Ιιζπιδεί]. 

Πέ ιοί δε οὐκεγυεὰά (λαί 4γεί]ιας Ίιας ἐλο Παΐδε Γπιργεβδίοτι 

Δ ε Δ - ”/ / ς Δ ΔΝ 

Σοφὸς οὐτοσὶ τῶ ὄντι Δίων ὁ Προυσαεὺς καὶ 
”/ ΔΝ Δ Ἡ / . / β Δ τἆλλα μὲν τὰ περὶ λόγων ἀσκήσεως, μάλιστα δὲ 

/ ή τοὺς προκειµένους περὶ βασιλείας φρονήσει διαρ- 
κεστάτη ἐξυφαινόμενος. ΟὈὐεσπασιανὸς ὁ αὐτο- 

/ οκς Ἆ / / ον 
κράτωρ τῆς βιωφελοῦς τούτων γνώμης ἐπήβολος. 
οἷς γὰρ ἠπόρει τῇ ἐπικρατούσῃ ταῖς τῶν συμβούλων 

. ή - / / Δ 

εἰς ὕπαιθρον χρῆσθαι µεθόδοις περιαυτολογίᾳ, φησὶ 
α » - / / ε 

τὸν εἰσηγεῖσθαι τεταγµένον σεμνολογήσασθαι, ὡς 
ἂν ᾖ ταύτη τὸ εὐπαράδεκτον αὐτῶ τῶν ὑποτιθε- 

/ / 

µένων κατανυόµενον, ἐπεί τοι καὶ λόγος ὃδραστι- 
- » ο - 

Κώτερος ὁ τοῦ κρείττονος. ἀφ᾿ οὗ δοκεῖ µοι καὶ 
- Ν - 

Ὅμηρος ὁ ἐποποιός, ἐνευδοκιμῶν τὰ τοιαῦτα οὐ 
νά / - 9 

κατὰ τοὺς πολλοὺς καίριόν τι τοῖς μετ αὐτὸν 
- Ν / 

ἐν τοῖς ὁμοίοις παραδεικνὺς µάθηµα, τὸν ΠΓύλιον 
Δ 

παρεισήγαγε Ἀέστορα ὑπὸ Δρύαντος Καινέως τε 
/ Δ .) δέ - ν] ζλλ ε) 

µετακαλούμενον καὶ ᾿Ἠξαδίου τῆς τ ἄλλης κατ 
/ 5 Ν » Ἄ 5 

ἐκείνους φρατρίας ἀρχὴν μὲν ἐκβοηθεῖν, εἶτα 
τούτου λαβόμενον ἹΧέστορα τῇ ἐξαγγελίᾳ, ἅτε δὴ 
τῇ κατὰ χεῖρα βοηθείᾳ τοσούτοις τὸ ἐνυάλιον ἀν- 
δράσι χρειωδέστατον δόξαντα, προσθεῖναι τὸ ἀπὸ 
τοῦδε οὐκ ὠκνηκότα τί; τοῦτο τὸ καιριώτατον 
λέγω τῆς συμβουλῆς. τί γάρ φησι; 

καὶ µέν µευ βουλέων ξύνιον πείθοντὀ τε µύθῳ. 

: ἸμααἹ. 219. 
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ΤΕΞΡΙΜΟΝΥ 

ἔλιαί έιθ ἀἱδσοιγδες Οπ ΚΙπσςδΠΙΡ 1ρεγο οοπιροξεά Που Υεεραξίαη. 
Ὠγοθαδίη έλαί ΕΥΤΟΥ. αἱ αἰδο {λε ΕΥΤΟΥ οἱ πιακίπφ Άεγο θε 
αιάΛογ οὗ ΠὨἱο᾿ς επἰ[θ, 1ραθ ἅπιο {ο α πιϊδιιαεγδίαπαπσ οὗ Μις 
{εασεΛεγ Γλούζις, ΊΩΛΟΊΙ ᾖιε ἐο]ιοΕΦ ἴπι α ραδβαφο 1ο ᾖαῦο οπιέεά. 
Απγοείλιας αἰδο οἶσεν {ο {ο ερίίλεί «(ΟΠΥηβοβδίΟπιο α πουε[ 
πιραπίπςΦ. τω]ιίοᾗ ιο 5ιρρογίς ή οἰείπι 8Οηιο αππιιδίπι Όεγδε οὗ 
απι πι ΙΟΊΟΤΙ οοΥΡ{Π16Υ, 10/1ιο86 φοδδζρ γεδεπιθἰες [μισίαπι)5 απεσᾶοίθ 
(ΗΠεγπιοέΐπιιι ὅ 4) αὐοιέ {ιο Φἰοἰ[ίαη, ἐγγαπί ἄείοι. 

ΤΠίς Ὠϊο οἳ Έτιδα ννας ἴγα]γ γίδα ἵπ σοηογα] ἴπ 
Πὶς Ῥτασίίος οἱ οταἴοτγ, Ραΐ ρατσα]ατ]γ ὝοἩ, ντ] 
οοηδαπηπηαΐο Ὑηςάοπα, Ίο γονο ἴΠε ρτοδεπῖ 5Ρροοςῄος 
Οπ ΙΚἰπραμίρ. Τε εΠπρετογ Νοδραδίαπ Ὠαά σγαδροά 
Όλο Ῥτασ[ίοα]. νηήςάοπα νΏίοἩ εΠατασίενίζες ἴπεπα: ΤΟΥ 
γ/οη πο γγας αἲ α Ίο5ς Ἠονυ ἴο ἀεα] νΤἴῃ ἴπε απαἰςσιῖςοά 
εσοίΐσπι ἀοπηϊπαπί ἵπ ἴπε πποϊλοᾶς οἳ Ες οοαήσε]]ους. 
πε 5αγς ἴ]αί ἴ]ο οοηςα]]ος νο Παά Ῥεεπ αρροϊπίεἁ 
ἴο πῃακε α ῥτοροδα] τεδοτίεά ἴο σταπάΠοφασπςσς, ἴπ 
οτᾶεν ἴπαῖ ἵπ ἴΠίς Ὕναγ ο πηὶσηὲ ἵπεατο πα ἴ]ε 
αοοθρίαΡἰΠτγ οἱ Πὶς ρτοροδα]ς παὶσῃΏἰ ο αοΏίενες, {ου 
οἳ οοσ5θ απ αίεγαησο ἶ5 ΠἹογο εοσεπῖ νηεπ Τε ἶς ἴ]αί 

ο α 5αρετίογ ῬεγεοἩ. Τίς, ἵπ ΠΙΥ ορίπίοη, ἶς ἴμε 
ΓΘ85ΟΠ ΥΥΗΥ Ηοπιοχ ἴ]ε ορίο ροοῖ, Πο οπΠ]ογς α Πἱσῃ 
ταραζαἴίοη 1Π 5ας]ῇ πιαζζους ποῦ ππαϊομοά ΡΥ πιοςῖ Ίπεῃ, 

νπεη Παπαίηπς ἀονι ἴο Πῖ5 «αοοθξσους α ΕΙΠΙΕΙΥ Ίο55οἩ 
ἴο 56γνο ἴΠαεπα η κα οἴγοιπιςίαησθς, Ππίγοάιφεά ἴπῖο 

Πἱ5 παχγα(Ίνε ἴΠε ςἰαϊοπιεπί ἴλαί Εγ]απ Νοσίου, νεῃ 
«Ιπηπηοπεᾶ Ὦϱγ ΌΏνγας απά Ο«Άαοποις απ Πὐχααίας απἆ 
ἴμο τοςδί οΕ ἰλποῖν οἶαπ. Πγδί οἱ αἰ] οαππο ἴο ἰποεῖν αἷς. 
απά ἴπεπ, αξίεν Νεξίου λαά ἀεα]ῖ ντ ναί εχρ]οῖῖ, 
«ἴπος οἳ οοΥ5ε ὮΥ Πς αοϊϊνε αδεϊκσίαπος ἴο 5ο ΠΙΔΏΥ 

ΠΠΕΩΏ ΤΠ ὙναΥ Ίο Ὠαά σαΐπεά α τοριαίοι {ον Ρεΐπσ 
πιοςῦξ Ιπάϊδρεηςαρ]ο, ἴλαῖ ο αἀάεά ἴο Πὶς ἀεο]αταξίοτ 
νητλοιξ αΠΥ Πεςιαοῃ-- μαι Τηῖς Τ οἰαίπι ἶς τε 
πιοςῖ νἰζα] ροίπέ {π Ες οοπΠςε]. Του γνμαϊ ἄοες ε σαγ ὃ 

ΤΠεΥ πεανά ΠΙΥ οοιηδε]5 απᾶ οΡεγεᾶ παγ γοτά.1 
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καὶ ἐπειδήπερ ἐπὶ τοσοῦτον τὸ ἑαυτοῦ µεγαλο- 
πρεπὲς ὑπεστήσατο, ὡς ἂν ἤδη µετεωρίσας τὸ 
ἔργον ἀπὸ τοῦ τοιούτοις ὑπερφυέσιν ἀξιόχρεως 
νοµισθῆναι, οὓς καὶ πειθηνίους τῶν ἑαυτοῦ βου- 

λευµάτων ἐξέφηνε, πεποιθότως ἐντεῦθεν ἐπήνεγκεν: 
2 Ν / ή 
ἀλλὰ πίθεσθε και ῦμμες, ἐπεὶ πείθεσθαι ἄμεινον, 

/ ο) Δ / - 

µόνον οὐχὶ λέγων: ὁρᾶτε οὓς ἐγὼ τοιούτους ἔσχηκα 
/ 

κατηκόους; οὔκουν ἀκλεὲς οὐδὲ ἀσύμφορον καὶ 
ὑμᾶς ἐμοὶ πείθεσθαι. 
0) Ν ” “ - Ν / - 

μὲν οὖν οὕτω σαφῶς τὴν περίνοιαν δηλοῖ, 
- ”. Δ / 2 / » ε) . « τῇ πράξει τὴν µέθοδον ἐμπεδώσας, ἀλλ οὐχ ὁ 

ἩΠρουσαεὺς οὗτος τοιοῦτος, διόπερ οὐκ ἔχων 
/ Ωω) τοιούτοις καὶ οὗτος ἐγκαλλωπίσασθαι ἑτέρως 

µέτεισι τὴν χρείαν. ἐπεὶ γὰρ Ίδει τὴν ὁμογνω- 
μοσύνην ταυτότητι τρόπων τοὺς ὁμογνωμονοῦντας 
συνδέουσαν, ὃ γε λοιπὸν καὶ τὴν ἰσονομίαν βρα- 
βεύειν ἐπίσταται, ἐκείνους ἀθροίσας ὅσοι τὰς 
βασιλείους οἴμους κατειληφότες γνωρίζειν τοῖς 
”/ / ο) / / / 

ἔρχεσθαι ταύτας ἀσφαλέστατα βουλοµένοις θεσπί- 
ὸν Μελητιάδην “ο λέ Σ ΐ ζουσι, τὸν Μελητιάδην "Όμηρον λέγω, Σωκράτη 

λ Ν 

τε τὸν Σωφρονίσκου καὶ Φαιναρέτης, πρὸς δὲ 
/ / 

καὶ Διογένη τὸν Ῥινωπέα, καὶ µέντοι πλασάμενός 
Αα. / 

τι μεταξὺ τῶν λόγων καὶ αὐτὸς, ἐκ Πελοποννησίας 

γραός, ᾿Αρκαδικῆς μὲν τὴν οἴκησιν, νοµαδικῆς 
- / 

δὲ τὸν βίον, καὶ περὶ τὸ ἐνθουσιᾶν προσευκαιρούσης, 
/ ε ο Δ ρα έλ Ἡ λέ 

ταύτης ἀκηκοέναι περὶ τοῦ ἐκ Ἀεμέλης Ηρακλέους 
- β λ / 

τίς τε οὗτος εἴη ὁ ἐκ Σεμέλης καὶ οἷος τὸν βίον, 

1 Π]αα 1. 914. 2 08, ΟΥ. 1, 49 . Ατεῖϊμας 5 ἵπ εΓΤΟΓ, 
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Απά νμεπ Νερίου Πας εδίαῦἡςῃεἆ Πὶς οὔτι ἱπιρογίαποἘ 
ἴο ἴιαί εχίεπί, αξ ἵξ ο Ἠαά αἰτεαᾶγ εχα]ίεά 5 
αομενεπιεπὲ ἰλἨτοισηῃ Πανίηπσ Ῥεειπ ἀθεπιεά ἰταςί- 
ΝοτΙἩγ Ὦ)γ 5ο οχἰταοτάίπατγ Ρείηςρς, Ὑηοπι πε 

ἀεο]αγοά αἷςο ἴο Πάνα Ῥοεεπ ορεάϊεπῖ ἴο Πὶς ἀθβίτας, 

κε ἴπεγεαροη αἀάεα υΙ η οοπΠάεπος, 

Ῥιαϊ γο ἴοο Πατκεπ, {ον ας Ροΐΐεν 5ο. 

αἱ Ῥαὲ σαγίηςρ, ΄ Ώο γοι 5εε Ἠουν γοπάετξα] ἴ]αςα 
ΠΠΘΕΗΠ νεο πηοςε οροεάίσπσο [ πανο Ἠαά 2 Τῆοαπ Τί ἰ5 
ποῖ Ἰσποπηϊπίοις οΥ ἀἰξαάναπίασαοιι5 {ου γοι αἰξο ἴο 

ΟΡΟΥ πιο. 
ἨεΙ] ἴπεπ., Ὠχίς ἰς ἴ]ο νναγ ἵπ ΥννυΠίοἩ Νεσίοςυ εἰεατ]γ 

τενοαα]ς Πὶς ἱπε]εσοίαα] 5αρετίογγ, Πανίπς οσἴαρΗςπεά 
ἀοοεϊτίπε Ργ αολἰενειπεπί: Ῥαΐ ἐπί πια {γοπα Βτισα 
γγας ποῖ αποϊπεν Νοαδίου, νηογείοτε, ποῖ Ρεΐπςσ αΡ]α 
το Ῥουςί οἱ εχρ]οῖῖς 5ποἩ αξ Πὶς, πε ριγςαος Πὶς ρυτροςα 
ἀἰβοτεπ{]γ. Γον εἴποο Πε Ἰπον ἴ]λαῖ Π]κε-πιήπαεάποςς 
ΡΥγ αιάεπῖγ οἳ ππαηππενς Ρίπάς ἰοσεί]μεγ ἴλο Ἰκε- 
παπάς, Ίο ἴπετείοτε Κποννς Ἰον {ο Ἱαάσο ο παΠγ 
αξ να]. απά Ἠδ αξςοπιρίος αἰ] ἴποςς ΕΑΠΙΟΙ5 ΠΙΘΠ 
Νο, Πανίπσ οοπαρτεβοπάςά Ἠον ἴο τεοοσπίΖε ἴ]μα 
Ραΐϊῃς οἱ ΚἰποςΠίρ. αγ ἀοννΏ ἴλο Ίαν {ον ἴποςε νο 
νήδῃΏ [ο τεαςὰ ἴλοπα πιοςῖ 5εογεΙγ---Ε τείεν {ο Ηοπιου 
5οηπ οΕ Ἀε]ο.. Ἀοογαίες 5οπ οἳ Ῥορμτοπίδοις απἀ 
Ῥμαεπατείθ, απ αἶκο Ὠϊοσεπες οϐ Βϊπορθ. Μοτε- 
ον6γ. ο ἴοο τοςογίεά ἴο α ΡΙί οἳ Ἱπνοηίίοι ἵηπ ἴμα 
πι]αςί οἩ Ἠὶς «ρεεσ[ος, ΠαπΕΙΥ, ἴ]ο Ποξίοι ἴΠαῖ Έτοπα 
Απ οἰά νοπιαπ ο ἴπο Ῥε]οροππεςε-- ΠΟ να απ 
Ατοασίαπ Ὦγ ἀοππεςίῖς τες Ραΐ Ινεὰ α τονίπρ Ηΐε απἀ 
αἱ5ο {ουπᾶ Ιοίσατο {ου εοσία ο οχρετίεποε---ἴ]λαί ἔγοπα 
μεν, 1 δαγ, Ἰο Ἰαά Ἰοανά αροιῖ ἨΗετας]ες 5οἩ οἳ 
Φεππε]ᾶ, ποῖ οπ]γ Υπο ἴλίς 5οπ οῇ Βεπιε]θ ν/ας Ῥαΐ αἶςο 
νηαϊ Κἰπά ο Ιΐε Ἰε Ἠνοεά.” Ναγ ποτε, Ἰε οἰαίπιεά 
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ἀλλά γε καὶ ὅτι ὑπ] αὐτῆς ἀπαγγέλλειν ταῦτα 
προστέτακται ὅτῳ ἔστιν ὅτε συγκυρήσοι ἀξίῳ τοῦ 
βασιλείου ἐπιτηδεύματος, καὶ τούτοις οὐ μόνον 
ἐπιρρώσας τὸ έαυτῷ σπουδαζόµενον, εἰ µή που 
καὶ ὡς ὁμόγλωσσον ἑαυτὸν τούτοις ἐν ταῖς προ- 
κειµέναις ὑποθέσεσιν ἀποφήνας ἀνεπαχθέστατα τὸ 
ἔργον συνεπεράνατο. ἃ γὰρ οὗτος τὰ νῦν συµβου- 
λεύειν προείλετο, ἐκείνοις προδιηγορευµένα ὑπέφη- 
νεν, λεληθότως ἐκ τούτων φιλοτιμούμενος ἑαυτὸν 
παρισῶσαι τοῖς προεφωδευκόσι τὰ νῦν αὐτῷ 
πρεσβευόµενα. τοιγὰρ τῇ πρὸς τούτους Κκοινο- 
ογίᾳ, ἐν οἷς τῆς βασιλείου βιοτῆς τε καὶ τάξεως 

τὰ παράσηµα διεξήεσαν, οὐχ ἧττον καὶ οὗτος τὸ 
μεγαλαυχεῖν ἐπεσπάσατο, πεφυκότος εἰς ἅπαν τοῦ 
κατ᾽ οὐδὲν ὑπαλλάσσειν τὴν εἰσήγησιν τῶν ἐν 
τῷ ζῆν προτερηµάτων ἐνάμιλλον παριστάνειν καὶ 
τοῦτον ἐκείνων τῶν προκαταρξάντων βιωφελῶν 
οὕτω ῥημάτων. τί γάρ φησιν ὁ ὁ "Ασκραῖος ποιµήν; 
ἐσθλὸς ὃδ᾽ αὖ κἀκεῖνος, ὃς ἄλλου εὖ εἰπόντος 
πείθεται. 
Ῥυντόµως τὸ προκείµενον τοῦ εὐπαρακολουθήτου 

ἕνεκα οὕτω προσακτέον. Δίων οὗτος ὁ Προυσαεὺς 
οἷς οὐκ εἶχεν ἐγκαλλωπίσασθαι περιαυτολογίᾳ, 
Φημὶ ὥσπερ ὁ Πύλιος Νέστωρ, ἐπεὶ καὶ τοῦτο 
εἰς ἀναντίρρητον τοῖς συμβουλεύουσιν ἐπακολουθεῖ 
ὑπὲρ τοῦ εὐπαράδεκτον εἶναι τὴν ἀπὸ τῶν κρειτ- 
τόνων παράκλησιν. οἷς οὖν οὕτω προάγειν οὐκ 
εἶχε, τέχνη τοῦτο κατήνυσεν, σύμφωνον ἑαυτὸν 
ἀποφαίνων τοῖς περὶ βασιλείας εἰρηκόσι σοφοῖς 
καὶ ὅπως χρὴ βασιλείαν µετιέναι. τὸ γὰρ ὁμό- 

1 Ἠοσῖοά, 1ογΚ απά βανε 990. 



ΤΕΣΦΤΙΜΟΝΥ 

Ὠπαί Ἡε Ἰαά Ῥεεῃ αρροϊπίεᾶ Ὦγ ἰίς οἱά ννοπιαὮ ἴο 
τεροτῖ ἴΠεςε ἴΠπίπσς Το αΠΥ οπε ν]λοπι Ἰε πιϊσηῖ 
εποοιηίεχ {ποπα Εππε Το ἴἶππο νΥο γα Υνοτίμγ οἱ ἴμε 
Κίπσ]γ οῇ/ῇοαο. απά ἵπ 516Ἠ ο.δες ποῖ ππετε]γ Ιεπάίπς 

«ἰτεπσίῃ ἴο Ἠὶς οννη δρεοία] Ιπίεγοςί, απ]οςς Ῥεγομαπος 
ϱγ Ρτονίπς ἐλαῖ ο «ροΚκε ἴΠε 5απιο Ίάησιασε ας ἴΠεγ 
αῑά οι ἴ]λε 5αρ]εοῖς ππάεν ἀἰξοιδδίοι, ο αοοοπαρ]ςσῃοά 
Πίς ἴαθις ντ ἴ]πο Ιεαδῖ οΏσεποο. ου ἴμο αἀνίοε 
νυμΙο] πε οποςε Το οἶνο ΟΠ 51ΠΟΠ απ οοραδίοπ ῃε τονεα]εά 
ἃ5 ανίπο Ῥεει ργενίοις]γ ἀε]νεγεᾶ Ὦγ ἴ]λοςο πιο οῇ 
ο], 5αοτεῖ]γ αδρίτίησ ἵπ ἐλίς ναγ Το Ῥίασο ΠΙπαςε]{ οἵ 
με 6απιθ ενα] νῃ ἴποςα νο Πας ]εὰ ἴμο γαγ ἵπ 
ἴπε πιαϊίους ἴπεπ αἀνοσοαῖεά Ὦν Ἠϊπα. ΤΠετείοτο ἴπ 
Πὶς ἀῑδοιςοίοις υ ἴἨοςδο ΊπεΠ, νψηῖ]ο ἴΠεγ Ὕνογο 
σοΐἵπο ἴμτοιρ] ἴ]ο δρατίοις εἰεπιεπῖς ἵπ ἴπο Κἰπσ]γ 
Μΐε απἆ οταν, πενεγίμε]αςς Ἠε {οο ἱπάιοεὰ Ῥοαδί1πο. 
ἶπος 1 γγας νΠοΙν παίιτα] ἴ]λαί Πὶς Γαΐατε Το α[ἴον 
η ΔΏΥ ψήςο Ἠϊς τοοοππεπάαἶοπ οἳ ἴ]ο αἀναπίασος 
η Ἠὶς πιοάς οἱ ΗΕ «Ποι]ά τοδι]ί ἵπ Πὶς ργεκεπίίπσ 
ΠΙπιςα]Ε ἴοο αξ α τῖνα] οἱ ἴμοδα ππεπ οἱ οἱά νο παά 
Πνςί αἰτετεᾶ 5αγίπσς οἱ 5αοἩ ρταοϊίσα] αΠΜΙγ.  Εου 
Ὑηλαϊ δαγς ἴ]λο 5Περ]ετά οἳ Αδοταξ "Πο ἴοο 15 
ποΡΙε Υπο πεεᾶς αποίΠεχ νο Πας 6ροκοπ νήςε]γ.ὰ 

ἴπ «Πογί, ἴμο 5αρ]εοί απάετ ἀἰξοιςείοη πηαςέ, Του 
Όλο 5ακε οἱ οἸεαγποδς, Ῥο ρτοδεπίοἁ ας Γο]ουνς. ᾿ΤΠίς 
Ώιο οἱ Ῥταρα, ἵπ ππαϊίους νυπογαῖη Ἠς γνας απαβ]α Το 
Ροαςί ο ρειεοπα] οχρ]οῖῖς---ἴ πιεαη ας Εγ]απ Νορδίογ 
αἰά. οἴπος ἡΠῖς ἴοο τεςα]ῖς ἵπ ππακίησ ππΠαΠΣΥγεταΡ]ε 
ἴμε γνογᾶς οἱ ἴ]ο οοιηςε]]ο τεσατάϊπο ἴμο αοοερία- 
ΡΙΠΕΥγ οἳ ἴπε εχμοτίαίοπ οβετεᾶ Ὦγ ἴ]οςο νο ατα 
«αρετίογ---ἵπ τηα[ῖους, ἴΠεῃ, νΏετείη Ίο οοι]ά ποῖ ρεγ- 
«ααᾶο ἵπ ΓΠὶς γναγ. Ώο αοπίενεά Ἠὶς αἶπα Ὦ} αγῇςσο, 
γερτγοδοηπίίπο ΠΙΠΙςεΙ ας ἵπ αστεεππεπῖ νἴἩ ἴμο 5αρος 
ΝΟ Ἠανοα ἴο]ά αβοιαῖ ἸπσςΒΙρ απά Ίου 1ξ 5Ποι]ά Ῥε 
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γνωµον καὶ ἰσότιμον τοῖς προαπηγγελκόσι τὰ 
κεδνὰ ταῦτα βουλεύματα, εἴ τι τῷ ᾿Ασκραίῳ 
πιστεύειν δεῖ ποιµένι. . . . 

Περὶ Δίωνος καὶ τῶν κατ αὐτὸν καὶ τῆς τοῦ 
λόγου αὐτοῦ ἰδέας. ὍὉ Δίων οὗτος ἦν μὲν Πρου- 
σαεύς, Προύσης τῆς πρὸς τῷ Μυσῷ ᾿Ολύμπῳ, 
πρὸς δὲ τῇ ἄλλη σοφίᾳ καὶ τὰ περὶ λόγους ἐπήσκητο 
καὶ λέγειν σχεδίως εἰς άκρον τῶν καθ ἑαυτὸν 
παρεσκευασµένος ζηλωτὸς ἅπασι καὶ ἀπόβλεπτος 
ἦν. ταύτῃ τοι καὶ τῇ τοῦ λόγου χρησάµενος ῥύ- 
µη, καὶ πρὸς ἸΝέρωνα ὑπὲρ τῶν ἑαυτοῦ παρρη- 
σιασάµενος φίλων, ἀειφυγίᾳ κατεδικάσθη καὶ ἦν 
τῷ ζημιώματι ἐπίτιμος τούτῳ ἐς ὅτε Οὐεσπασια- 
νὸν ἡ Ῥωμαίων εὐτυχεῖ πολιτεία, ᾧ συγγε- 
γόµενος κατὰ τὴν Νειλώαν Αλεξ” καὶ πολλὰ 
τῶν βασιλεῖ ὑποθέμενος ἀνηκόντων τέλος καὶ τοὺς 
παρόντας βασιλικοὺς λόγους αὐτῷ ἐξεπόνησε. 
Χρυσόστομος δὲ κατὰ τὸν λόγον οὐχ οὕτως ὅσον 

διά τι σύμπτωμα ἐπὶ τὸ εὐσχημονέστερον µετα- 
ποιούµενον. ἐκλήθη. τῇ. γὰρ. ἀπὸ τοῦ στόματος 
ἀποφορᾷ οὐ πάνυ εὐτυχεῖ ἐχρῆτο, ὡς δἠ καὶ ἄλλοι 
πολλοί, καὶ ὁ τοὺς λόγους θεῖος ἀπαγγέλλει ἀνήρ. 
φησὶ γὰρ περὶ αὐτοῦ ἐν ἰαμβείοις αὐτοῦ οὕτω. 

/ 2 / / ϱ) “312 ς / Δίων ἀνέπνει, φασίν, οὐ μάλ᾽ ἠδύ τι" 
-- / / Ὡὶ ) / 

τοῦτον λέγω Δίωνα, οὗ πολὺς λόγος. 
καὶ τοῦτ᾽ ἐκερτόμησε τῶν τις ἀστικῶν. 

- Αα - / 

τὸν δ᾽ ὡς ἰδεῖν γυναῖκα τὴν αὑτοῦ, φράσαι" 

1 Ατείμας ἶς αἲ {αυ ἵπ ἴπῖς αοοοιπῖ οϐ Ὠ]1ο’5 εχί]ε απἀ 
τοίΙτΏη ἴο Ἱπιρετία] ἔανοιτ. ὨὈϊο ἵς οτ]ῖσα] ος Ἀετο, Ὀιἳ Τί 
ν/α5 Ώοπιήαη Πο «α5εᾷ Πῖς εχί]ε απἀ Ὑνοςδε ἀεαῖᾗ πιαᾶε 
Ροβρῖρ]ε Πῖς τείπτη. Εατίπεγπιοτε, ἴπε ἀἴδοοιχδες Οπ Ιἰποβλιήρ 
ατα Ῥε]ίεγεᾶ ἴο Ἠανε Ῥεεῃ αάἀτοςςαὰ ἴο Ττα]αῃ. 
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Ριασίΐσεά.  Έον ]κε-παπάεάποςς ἶς αἰςο εφιαΠίγ ἵῃη 
ποποις να ἴλοςο νο ργενίοιδΙγ Πάνε αηποιποθᾷ 
ἴμεςε 5ασα εοπηδο]ς, 1 γνο «Ποι]ά οἶνο αΠΥ ογδάεπες 
ἴο ἴμο 5Πορ]μοτᾶ οἱ Ασοτα. . 

Οοπεενγηῖπς Πίο, ἴπε Γαοί5 αροιῖ Πίπα, απά ἴ]ε 5ἴγ]ε 
οἳ Πὶς εἰοαπεποε:. ΤΗϊς Ὠίο Ίνας α παϊῖνο οἱ Ῥχιςα, 
ἴμε Έτιδα ποαν Μγσίαπ Οἰγπαρας. ἴπ αἀάΠίοι ἴο Εὶ5 
Μηήκάοπα ἵπ οεποτα], ο Ἰαά οι]Πναίεᾶ αἷξο ἴ]ο αγ 
οἳ Ραρ]ίο 5ροακίπσ απ, Πανίησ ργεραγεςᾶ Πήπιςε]{Ε {ου 
εχίεππροτε δρεακίπς ἴο α ροϊπῦ 5αγραδείπσ λος οἱ 
5 ον/η ἀαγ, ηε γγα5 επνῖεά απά αἀππίτεᾶ ὮΥ αἲἰ. Ίπ 
ΕΠί5 Ἰναγ, γοι 5ο6, Πανίπσ Ιπά]ρεςᾶ ἵπ πε νεµεπιεπος 
ο Ες Ἰαπσήασε απ Μανίηπς οχργεδ5ε Ἠϊπιςε]{ {Γ6ε]γ 
ἵπ ἴμο ῬγεδεποἙ οἱ ἈΝετο ἴπ Ρεβα]Ε οἳ Πὶς οὗ Ποπςς, 
ηε γγας 5επίεποεά ἴο Πο]οπο Ῥαπϊςμπιεπῖ, απ Ἶα 
γοπιαίπεά απάεν τΠῖς «επίεπος απ] ἴο Ἠοπιαπ οἰαίε 
5εειγεᾷ Υ οδραδίαηπ αξ ΕΠΙΡΕΤΟΥ. ἨΗανίπο ππεῖ Υεδραςίαπ 
η Αἰεχαπάτία οἩ ἴμε Νίο απ Πανίπσ Ιηςίγασοίεά Ἠίπα 
ἵῃ ΠΠαΠΥ οἱ ἴλο πιαζίεν» ρετίαϊηίης ἴο α Κίπα, α 
ΑΠαΙΙΥ γννοτκεά οαῖ {ον Είπα πε Ῥτεξεπί ἀἴδοοιγδες 
Οπ ΚιπρκΠίρ.Ι 

Ἠοε ννας οα]]οά (αοἰάεπ-πιοιίμαα, πο 5ο πιαοἩ ἰο 
αοσοοτᾶ γη] Πὶς οἸοᾳπσπσς, ἂ5 οἩη αοοοαηῖ οΓ α οεγίαίη 

ΡΗγρίσα] ρεοι]ατΙΓγ ἴ]ο παπα ΟΕ γνΠίοΗ γνας α]ίογεὰ 
ἵη ἴλο ἀἰτεοίοῃ οἱ οτεαίεν τεδρεοϊαρΙΗίν. Του Ἱα 
γγας ποῖ αἲ αἱ {ογίαπαῖο ἵπ ἴπο εβανία ἴλπαί ἱδεασᾶ 
ἔτοπα Πς πποπῖῃ, αξ Ἱπάσεὰά ΠΠαΠΥ οἴμετς τεροτί απἀ 
ἵπ ρατοι]αν ἴπε πιαπ οἳ ἀῑνίπο παζίεταπος. Ἐον Ἱιε 
5ρεα]ς οἱ Πίο ἵπ Ἠὶς Ιαπηρίος ας {ο]]ουνς. 

Γὶς «αἷἆ ελαῖ Ὠἱο᾿5 ΡγοαϊὮ γνας ποϊμίπσ ουνεοαῖ--- 
Ι πιοαπ ἴλαῖ Ὠἱο οἱ νῃοπι ἴπεγθ]ς 5ο πιο] {α]]ς. 
Α οἵἵγ Γε]]ουυ το]ά ἴΠίς πιοοκίηρ ἴα]ο. 
Ηο ςαἰά νε ο δαν Πῖς νη{ο Ἠο οτἰες, 
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ή τοῦτο; οὐ γὰρ ἔφρασάς μοι τὴν νόσον. 
καὶ τὴν σὺν ὄρκῳ, Τοῦτο πάντων ἀρρένων, 
εἰπεῖν, τὸ σύμπτωμ᾽ ὠόμην, οὐ σοῦ μόνου: 
τοσοῦτον ἀνδρῶν καὶ φίλων ἀπεστάτει. 
ὁ γὰρ λόγος δίδαγµα τοῦ σεμνοῦ τρόπου. 

ἀντὶ τοίνυν τοῦ ᾿Οζόστομος ἐλέχθη εὐφήμως Ἆρυ- 
σόστομος. 

᾿Ιδέᾳ δὲ κέχρηται συγκράτῳ τοῦ λόγου Πλατωνικῇ 
καὶ Λυσιακῇ, οὔτε τὸ διηρµένον τοῦ Πλάτωνος τῆς 
Λυσιακῆς ἀπολύων ἁπλότητος, οὔτε τὸ Λυσιακὸν 
εἰ ἁπλότητα ἐπιτετηδευμένον τῆς Πλατωνικῆς 
σεµνότητος ἀποστερῶν, ἀλλὰ καὶ σεμνολογῶν μετὰ 
ἀφελείας καὶ τὴν ἀφέλειαν ἐξαίρων διὰ σεµνότητος. 

8. δυίᾶας Γ,οχίο. 5.ν. 

δωῤάας {8 {ᾖο αιί]οΥ ο α Ταπιοις ἰευῖσοπ, ϱγοδαδίη οοπιροξδεᾶ 
πι ἔιε ἐ)ίγα φιιαγίετ οἱ έιο {επέ]ι οεπ{ιγή, ιολίο]ι {5 εδρεοίαἰ{1 
ραιαβίο Τον {δ {π]ογπιαέίοπι οτι ίεγατη πιαίίεγ. πι πε 
οἰοιοίπις οπίγη γεφαγαίπφ Πίο {έ ισίῖ ὂε πιοίεᾶ ἐ]ιαί έλα θἱο- 

Δίων ὁ Πασικράτους, Προυσαεύς, σοφιστὴς καὶ 
φιλόσοφος, ὃν ὙΧρυσόστομον ἐκάλεσαν. ἀντε- 

ποιεῖτο δὲ σεµνότητος, ὡς καὶ λεοντῆν φορῶν 
προϊέναι. ἦν δὲ λεπτὸς τὸ σῶμα, καὶ διέτριψε τὸ 

πλεῖστον παρὰ Τραιανῶ τῷ ἨἸαΐίσαρι, ὡς καὶ 
/ .) - -- .] / ”/ 

συγκαθέζεσθαι ἐν τῷ βασιλικῶ ὀχήματι. ἔγραψεν, 
Εἰὲ φθαρτὸς ὁ κόσμος, ᾿Εγκώμιον "Ἡρακλέους 

ΔΝ / « Δ {ε / 4 / 

καὶ Πλάτωνος, “Υπὲρ 'Ὁμήρου πρὸς Πλάτωνα 
δ΄, Περὶ τῶν ᾿Αλεξάνδρου ἀρετῶν η’. 

9. 6. ῬΗπΠί εἰ Τταϊαπί Ερίςία]ας ΤΧΧΧΙ- ΤΙ ΧΧΧΙΙ 

ΡΙΠΗ. Τ εἴίετς α. δ] ατιά ὅρ, α οοπιηιιιἰσαίίοπ Ἴγοπι ΡΙΙΠΥ 
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Μ 

"Που τὶς 2 Ὑοι πενθν πιεπθίοπεᾶ πιγ ἀἶςεαςο.᾽ 
Απά 5Ἠο υΙΗ «οἰεπιπ οα{Ἡ τερ]εά, '' ΤΙ ἰποασπί 
Τπαϊ γπαρίοπα γνας το παζατε οἳ αἰἰ πηα]ες. 
Απά ποῖ οἳ γοι αἶοπα. ῬΒο {αχ τεπιονεά 
Ύψίας «Πε {τοπι Ππθη απ Γγοπάς. Ίο 5ἴοτγ 5εχνοες 

Το Ιπαϊοαίε ἴ]ιο ππαπ΄ς πια]ος[ίο ν/αγς. 

3ο 1 ἵς ἴλαί, Ἰπείοεαᾶ οἳ Τοι]-πιοιίῖπεᾶ, ἴΠτοισ] 
εαρῃεπίδπα Ἠο γ/ας ἵετηιοά (ο]άσπ-πιοιίῃεά. 
Ρο αξες α Πἴετανγ 5ἴγ]ο ἴ]αί ἶς α Ῥ]οπά οἳ ἴμε 

αἴγιες οἳ Ρ]αΐο απά οἳ 1,γδίας, Τον Ἠε πεϊίπεν Έγεες 
ἴπε ςαρΗταϊίγ ο Ρ]αΐο ἔγοπα ἴ]λο 5ΙπαρΠοΙγ οἳ ΤΥδίας 
ποΥ ἀερτίνες οἱ Ρ]αϊο”5 «ο]επηπ!ίγ ἴ]αί ἰταῖῖ ο{ Τ,γδίας 
ΝΥΠΙΟΣ οι] Ηἠναϊεςᾶ οἹπαρ]οΙίγ: οἩ ἴλο οοΠπίτατγ, Ίο ποῦ 
οπΙγ ἴα]]κς «οἰεπιπ]γ νηἩ ἰπαρΠοϊίγ Ῥαΐ αἶςο εἰεναῖες 
ὶς «ἰπιρ]οἳἴγ Ὦγ ππεαῃς οἳ 5ο]εηπ!!γ. 

8. διϊάας 

στγαρ/ήσαἰ αείαἰ[ αγε {ᾖοδε εαγ{{εγ γεοογάεά ὃν ΕΒλοίζι. ἴπ 
οΐειο οὗ ἐλιαί, {έ {5 ποίειρογέ]η! ἐλιαί ἐᾖια οπΙή ιοογΚς ἠἰφίεα Του 
Πίο ὂη Φωίᾶας ατε οι έ]ιαί αγε πιεπέίοπεᾶ ποιυλεγε εἶεε. 

]ιοπίουπ : Ὠϊο 5οη οϐ Ραβίοταϊίες, οἰίπει οἱ Ῥτηςα, 
5ορᾗἰςί απάἆ ΡΗΙΙΟδοΡΠετ, ν΄ οπη ππεΠ οα]]εά ΟΠηγεοδίοπι. 
Πε αβεοῖεᾶ 5οἰεπππίίγ ἴο ἴπε εχἰεπῖ οἱ αοἴια]]γ αρ- 
Ρρεατῖηπςρ ἵῃπ Ῥαρῆςο νγεατῖησ α Ποπ)5 οΚίΠ. ἩἨο Ἰαά α 
Ίεαη Ῥοάγ. Ἠε 5ρεπῖ Πὶς ἔππο {ογ ἴλε πιοςί ραγί ἵπ 
ἴμε «οοἰείγ οἳ ἴλεο επιρογοΥ Έτα]απ, 5ο ἴ]λαῖ Ὦε 6νεη 
καΐ Ῥεδίάε Ἠῖπα ἵπ ἴ]ο Ἱπροτία] οαχτίασε. Ἰτίήησς : 
15 με ἴπίυεγδε Γετὶκ/αῦ[ε» ἴπ Εγαίϊθε ο Πεταείεδ απἀ 
ΒΙαίο: 4ραϊποί Ρἰαίο ἴπ Ι}ε/εποε ο Ποππεγ, {οιν Ῥουκς; 
Οµ με Γἰγίμες ο 4ἰοπαπάεν, εἰσΏί Ῥου]ςς. 

ϱ. Οοτγεςροπάεποε ο Ῥ]Ηπγ απᾶ Τγα]απ 

ἔιε Υοιπφεγ {ο {ιο επἹρετοτ Τγα]απ απᾶ {ο επιρεγογ’ε γερίη, 
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αγε ο) ὑπίεγεκί ΓοΥ 5ευεγα] Τεαβδοπςδ. ΓΠοί ἀοσιπιεπίς θε]οπφ 
{ο λε Ίαν 119. Ί0]ει ΙΙΙ Ίραν Ῥγουοπκιί οἱ Γέ]ηγηία, απἆ 
{δει κιιρρίή Τογ Ιἱο” 6ατεεγ {λε Ιαΐεδί ἄαίε Το ιο]ίε] 1δε ᾖαῦο 
δἩγε ευίάεπσο. Ί]ιει αἴδο σοπ]γπι Πίο ιωογᾶς αξ. ἰο {]ια 
Λο] 1Ηἱσα] {επκίοη ρτγευα[επέ ἵπ Ώγιβα απ {λε ρείέ }εαἰοιικίεν 
απά θἰεκεγίπᾳ ιρλίοίι ᾖιε επεοιπίεγεᾶ Ἱροπ Λι γοζιγι ΓγΟΠΙ 
εω[ο. Ίμεν αγε ο ερεσίαἰ ὑπίεγεκί ἵπ οοππευίοπι τοι ΟΥ. 46 
απά ΟΥ. 47. πο]ηίο]ι ἄεαί ιοή(]ι έ]ιε ὑιζ]αΐπς ργο)εοί {ο ιολείολι Επ 

ΕΣΣΧΧΙ ΠΧΧΣΧΥ] 

ἐξ Ὠπζπίις Ἰγαίαπο [περογαίοτὶ 

Οσα Ῥχήσαε αἆ ΟΙγπαραπῃ, ἀοπιίπα, Ῥαβ]οἷς ποσο Ώῖς 

Ἱπίτα Ποδρίήαπα οοάσπαι ο οεχίτατας νασατεπ, Ας- 

οἱερίαάος ππαρ]ϊςίταίας Ἱπάἰσανιῖ αρρε]αίαπη πε α 

(Οὠαιάίο Ἠπιο]ρο.. Οαπι Οοοσείαπας Ὠίΐοι ἵπ Ῥα]α 

αἀδίσπατί οἵντταα ορας οσῖας οπγαπη εσεταῖ νε]]εῖ, ἔαπα 

Ἰλαπιο]ρας αἀςίς[οηῖε ἘἸανίο Ατοζίρρο ἀῑχιι εχίσεῃ- 

ἀἆαπι 655ε α Ὠϊΐοπε ταβοπειη οροτῖδ, απἴε Ύπαπη γεὶ 

Ραῤρ]ίσαε ἱταάετείατ, ᾳαοά α[ον Γοοίςςοῖ ας ἀεριίςςεῖ. 

Ααἰεοῖς εἴίαπι ο.5ε 1π οοάεπι ορετο Ροδίίαπα παπα 

εἰαίααπηα εἳ οογροτα 5ερι]ίογαπα, αχοτίς Ὀϊοηπῖς εἲ ΠΠ, 

Ρορπ]ανίίαια, αἱ «οΡΏΟΡδΟΘΓΥΕΠ Ῥτο ἰπραπαΙ. Θτποᾶ 

οΙπΠ 65ο πιπε Ρρτοῖπας Γαοίαγαπα ἁΠαίαταππσαπε Ῥτο- 

{εοίοπεπῃ ἀῑκίδεεπι, αἱ Ιοπσίογθπη ἀῑεπῃ αά {πςίγαεπάαπα 

οβΠδαπὰ. ἄατεπι, παπα ἴπ α]α οἶνιταίε «ΟΦΠΟΦΟΕΤΕΠΙ, 

Ρατ. Έσο πιο απάαγαπα Νίσαεαε τεδροπα!. ὈΡί 

οππα οοηςθἱδεεπα οοσηίταγας, ἰάεπα Ἠαππο]ρας ἵαπι- 

ᾳπαπι αμαο ρατάπὶ ἱηδίχασίας ἀ]αβοπεπι Ῥεΐετε 
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γεῇετε απ σίνε α υἱσίά ρἱοίαγε οἱ έ]ιε ιοδέΐ]ε ορροδ{έΐοη αφαἶποδέ 
τολιέο]ι Πἱο ᾖαά {ο εέγπσσ]ε, οπε αρεοπιεπ ο) ιρ]ηίοι ἐψ οοπίαἴπεα 
ἴπ {με ΡΙίπ- 1 γα]απι οογγεδρΡοπᾶεπςεε. Ίγα]απ’5 γαίιεν ὀγιδφιιθ 
γερίη πια ἱπαίσαίε ἐπιραίίεπορ ουεγ {ᾖο αέ{επιρί {ο ᾖαγαξδς Πῖ8 
οἷα Γγίεπα Πίο, απ ὑπιραίίεποε ἵπ πο ιωῖκε αἰπιἰπίκ]εα, Ίιο 
ἄοιδέ, δεοαιδε {λε Απολίρρις Ἱρ]ο ἰπεέσαίεα {πε Ῥγεδεπέ 
ἔγοιδίε αά Ῥγευίοιδ] ὀρεπ ἔᾖε οσσαδίοπ οὗ απποίαπςσε {ο έᾖιε 
ΕΠΙΡΕΤΥΟΤ. αξ 1δο ἱεατπ Γγοπι ΕΙΙπΗ. Τ,εἴῖοιδ ὦ. 6δ-60. 

ΕΧΧΧΙ ΠΧΧΣΧΥ] 

(αἴις ΕΙΙπη {ο {Πε Επρετογ Ίγα]απ 

πο αἲ ΈΒτιςα ποεαχ ΟΙγπιρας, δἶτε, Τ ν-ας ἵπ ΠΙΥ 

απατίετς αἰεπαάίπςο ἴο Ῥραβ]ίο Ῥαδίπεςς. Ρ]απηίησ ἰΠαῖ 
5απἹς αγ ἴο ἴακε πιγ ἀερατίατε, Απο]ερίαάες ἴ]α 
πιασϊςἰταίε πηαᾶε ποπ ἰλπαῖ απ αρρεα] ἠαά Ῥθεμ 
π]αᾶε ἴο πηε Ὦγ (Ἰαπαάίΐας Ἐππο]ρας.. πετ ϱοεοοῖα- 
πας Ώ]ο ἵηπ ἴπε (οαποῖ ἀθειγαα ἴο Ἠανε ἔανγπεα ον6γ 
το ἴμε πιαποῖραΙίγ α Ὕνοτ]ς νγπίο Ἠο Ἠαά ας ἴπ 
επαχσα, Ἐπππο]ρας. αοἰἶπσ {π ἴ]λο Ιπῖετεςί ο Εἰανίας 

Ατοβίρρις, σαῖά ἴΠαί απ΄ αοοοππίπςσ {ον πο γνοτ]ς 

«Ποι]ά Ὦε ἀεπιαπάεά οἳ Ὠίο Ῥεΐοτε ἴξ ννας ἔαγπεά 
ονεν ἴο ἴ]μα οοπΙπΙοηγγθα]ίΗ. α]εσίπσ ἴμαί Ὠίο Ἰαά 

αοῖεᾷ οἴπεννίςε {ματ Ὡς «Ποι]ά Ἠανα ἆοπο. Ὡς αἆάσοα 
Ὠλαί ἴ]α 5απιε ἰτασίαγε οοπίαίπεᾶ α σίαίαο οἳ γοι 
απά αἰξο οοἵρ5ος νΏΙο Ἠαά Ῥεεπ Ιπίεγγεά ἴπεγα, ἴο 

πηῖ, ἴποςε οἳ ἨὨϊος πο απἆ 5οπ., απᾶ Ὡς ἀἁσπιαπάςά 
Ὠπαί Τ οοπᾶάιοῖ α ααάϊοῖα] πνεςΠσαίίοη. ΊλΠεῃ Τ ςαϊᾷ 
1 ννοι]ἀ ἆο 5ο Εοτίμν τμ απά γγοα]ά Ρροξίροπε ΠΙΥ 
ἀερατίατε, ο Ῥεσσες ἴΠαῖ Γ αἰ]ουν Ἠῖπα πΊογε πια Το 

Ῥπερατα Ἠΐ5 οα5ο απ ἴπαί Τ Ἠο]ά ἴ]ο Ἠεατίησ ἵπ α 
ἀἰβετεπί οἵἵγ. 1 τερ]εά ἴΠαί ΤΙ ννοι]ά Ίχεαν ἴΠο ο«α5ε 
αἲ Ἀίσαεα. ὙΝΠεπ 1 ἴοοις πιγ 5οαῖ ἴπεγε ἴο Ἰο]ά {πε 
Ἠεατίησ. ἴ]λο α[ογτοςαίᾶ Ἠαππο]ρας, ας ΙΓ «Ε]] ἵπςιαβῃ- 
οἰεπί]ν Ῥτερατεᾶ, Ῥεραπ ἴο αδὶ {ου Ροξίροπεπιεη! : 

410 



ΡΙΟ ΟΠΗΒΥΡΟΡΤΟΝΜ 

εοερίί, οοπίχα ὨϊΐοηἨ, αἱ απαἀἰτοίας, εχίσοχο. ὨὈϊοῖα 

εαπῖ αἰχίππαπε πιι]ία εἴαπι ἆᾳ οαµδα. Ἐσο οἵΊτΏ 

ἀαπάατα ἁαίίοποπαῃ αἆ ἴε οοπςα]επάαπ εκἰςπιαγθπα 

ἵη το αἆ εχεπηρΡΙΙπῃ ρεγπεπί, ἀῑχί αἰπίααα Ρατ, αἲ 

Ροβδα]αΠοπαπα. 5παγαπ. Ἠρε]ος ἀἆατεπι.  Ὑο]εραπι 

επίπα ἴα Ιρ5ογάπῃ ΡΟΙςΞΙΠΠΠ νογρίς εα απαε εταπῖ 

Ρτοροφῖία «ορποςσςτε. Τί Ὠϊοι αιάεπα 5ο ἀἁαἴαγαπα 

αἰκιι, αἲ Ἠπππο]ρας τεδροπα{ οοπαρ]εχάγατη 5ο Ηβε]]ο 

απαε τοὶ ραβῄσας ρεϊετεῖ, εεἴεταπα απο αἆ 5ερι]ίος 

Ρρεγπεγεῖ ποῃ αοοΙδαἴογεπα 5ε εεά αἀνοσοαίαπι Εαν 

Ατοβρρί, ουἷας ππαπάαῖία ρετίαςςει, Ατοβίρρας, 

απϊ Ἐππιο]ρο ἷοαῖ Ῥγαδίαάα αἀφὶειεραί, ἀῑκιι 5ε 

Ἠρε]]απι ἀαἴαταπα. ΑΠ πος Εαπποίρας πες Ατοπιρριας 

απαπιαααπα Ῥ]ατίπιῖς ἀἰερας εχρεοῖαῖῖ αὀμαο πιΠῖ 

Ἠρε]]ος ἀεάεταπί; Ὠίϊοη ἀεάῑξ, ααεπι Πιο ορἰδία]αε 

ἰαπχί, Τρεε ἵη τε ῬγαεσεπίΙ Γαἱ οἳ νίάί παπα αποαπε 

εἰαίααπα ἵπ ῬΙρΠοίμεσα Ῥοδίΐαπι, 1 απαἴεπα, ἵπ απο 

ἀἰοαπίαν «ερα]ά βΠας εἴ πχον ΕὨἰοπίς, ἴπ αγθα οο]- 

Ἰοσαίαπα, Ύπαο Ρρογοῖρας Ἰπομααν. Τε, ἀοπιίπε, 

τοσο, πἲ πο ἴπ Ἠος Ῥγαεοίραε ΘεπΠπετε οοσηϊθοπί5 

γεσετγε ἀἰσποτί5, «απ αΠοαιί π]ασπα αἳς εχρεοία[ῖο, 

αἱ πθοεςςε εςῖ ἵπ δϱᾳα το, απαε αἳ ἵπ οοΠ{οςςΙΠΙ νοηῖῖ 

εἰ εχεπηρ|ίς ἀε[επαάϊταν. 

ΙΧΧΧΗ ΠΧΧΣΧΥΠ 

Ίγαἰαπιις ΓΙἰπιο δ. 

Ῥοτιαῖςὰ ποηΏ Ἠαετεγθ, πα Ῥοσιπάς οατδβῖπιε, οἶτοα 

1ᾷ ἆε απο πε εοηδα]επάππα εχἰςΗπιαςΏϊ, ΟΠΠ Ῥτο- 

1 4ἱ Φοπαείετ: Ιία. 
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Ρίο, οἩ ἴπε οοπίγαυγ, ἀεπιαπάσςά ἴλαί ἴπο Πεατίης 
Ῥτοσθεᾶ. ΜαπΥ κπἰαϊεπιεηίς ν/ετο ππαᾶο ὮΥ Ροῖ] 
Ρατίες, ενοπ αροιῖ ἴ]α ο.δθ. Φϊπος [ ῬεΠενεά ἴΠαϊ 
ἃ Ῥοδίροπεπιεπί 5Ποι]ά Ῥε σταπ{ες ἵπ οτάοχ Το οοπηςα]ἳ 
γοι ἵπ α πιαϊίεν Ῥοεατίπσ οη ρτεοθαεπί, 1 το]ά Ῥοῖ] 
Ρατίΐες ο Ῥτεσεπὲ ἰλείνγ ἀεπιαπᾶς ἵπ νηίήῃς. οι 
5εε, 1 γγαπίεᾶ γοι ἴο Ίδανῃ ἔποπα ἴλαίν ονη γγογᾷς 
Ρταεξεταβ]γ ἴ]ε οἰαίΐπις ννηίο αά Ῥοεπ ραῖ Εογνγανα. 
Απά Ὠ1ο, Ιπάεεᾷ. εαἷᾶ ἴπαί Ὠο γνου]ά 4ο αξ τεαιεςίες, 
Ραί Εαπιο]ρας απδγνετοά ἴπαῖ ηε νγοσ]ά ραῖ ἵπ ντ ης 
ΝΠαϊ Ίο γγας αδκίπο ἵπ Ῥεμα]ῇ οϐ ἴπο οοπππιοΏν/εα]{11, 
δαῖ Ὠιαί νι τεσατά ἴο ἴμο Ῥατίεὰά Ῥοάίες Ίο γγας 
ποῖ ἴ]ε ασοαδετ Ῥιαῖ ταίμεν ἴμο αἰἴογπεγ οἳ Εἰανίας 
Ατοηΐρρις, νηοςο ογάετς Ἠε Ἠαά εχεοιῖεά. Ατοπρ- 
Ρις, νο γνας αςθίσίπο Εππο]ρας ας Ίο ας αἲ Ῥταςα, 
αϊά ἴ]λαί Ίε γγου]ά ργοςεπῖ λε πιεπποτία|. Ἠούνενετ, 
ποαϊῖῃεν Επποῖρας πουν Ατοζίρρας, ἀοςρίῖο νοΓΥ ΠΙαΠΥ 
ἀαγς οΓ ναϊἶπο, ας αρ ἵο ἴμε ρτεςεπῖ Παπαάεά πιο ἴμε 
πιεπηοτία]ςς Το Ίας Ῥγεσεπίεςᾶ Πῖς, απά Τ αρρεπά ἴτ 
το είς είζεν.  πιγςε]{ νὶιοά ἴ]ο 5ροῖ. απά 1 δαν’ 
γοιχ 5ίαϊιςε αἶξο ἵπ ροδίοπ ἴπ ἴμπο Πργατγ : Ἠονγενετ, 

ἴπε Ῥ]ασε νπετε ἴπε Ῥοαίες οἳ 1ος 5οη απά ψήΓε ατα 
ςαϊᾷ Το Ἠανε Ῥεεπ Ῥυγίες ἰς Ἰοσοαίεςᾶ ἴπ α νασαπῖ 5ραςε 
ευγγτοιπάεά Ὦ} οοἰοηπαάος. 1 αδ]ςγοι, 5ἶτε, ἴο 5εε Πἲ 
ἴο ἀῑτεοί πιο ἵπ ΓΠῖς Κῑπαᾷ οἳ πα αγ οδροεοία]1γ., 5ἶπος 

ο 1ἴςεΙ ἴπε ο.ας5ο ας ατοαςεᾷ στεαῖ ριβ]ο Ιπῖοτεςῖ, α5 
15 Ἱπενιίαρ]ο ἵπ α ππαϊίαν υληῖο] ἶς Ρος νναο]] κποννπ 
απά 5αρροτίεά Ὦγ Ρτεσεάεπῖς. 

ΤΧΧΣΧΙΗ ΠΧΧΣΥΙ 

Ίγα]απ {ο ΕΠΙπή, ογεείῖηρ 

Ύοι πηὶσηί ανα 5αῇεγοεά πο Ρετρ]εχ[ῖγ, ΠΙΥ ναιγ 
ἀεαν Ῥεοιπάας, τοραναίπο ἴμε πιαζίεν αροιῖ νο] 

491 



ΡΙΟ 6ΗΒΥΞΟΡΤΟΜ 

ῥοδ]ἔαὰ ΠΠΘΙΠΑ ορίίπηε ποςδος πο οχ ππεία πες ΤεΥτοΥε 

Ἠοπαῖπαπα ααῖ οτἰπιϊπῖρας πιαϊερίαΙς τενεγεη[απα 

ποπηϊηί πἹεο αἀααἰτεπάΙ. Οπηῖδδα εχσο εα απαεςίίοης, 

α παπα ΠΟΠ απ Γἴεγοπῃ, οἴίαπηα οἱ οχοεπηρ]ἠς αἀἰανατείαχ, 

ταῦο Ῥοβίις ορετίς εβεοῖί 5αῦ ουτα Οοσσείαπί Γἱοπῖ5 

εχοιΠαίαν, ουπα εἴ αΠλΠίας οἰνιταϊς εχἰραῖ, πες αι 

τοσιςεῖ Ὠίοηυ αι ἀεβροεαῖ τασΙδατθ. 
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ΤΕΞΡΤΙΜΟΝΥ 

γοι ἴποισλαί Τ 5Ποι]ά Ὄε οοηςα]{εά. 5ἴποε γοι Κεν’ 
Υ6ετΥ νγε]] ΠΙΥ Ρριπροςε ποῖ ἴο 5εοιγθ τεδροοῖ {ΟΥ ΠΙΥ 

ΏςΠΠε {ῃΠτοισ]ᾗ πποη΄ς ἔεαν ο ἀγοαά οΥ ΡΥ πἹοαΠς ος 
«Ἀατσες οἱ ΠίσΗ ἵγεασοπ. Ῥιαϊπσ αξἰἀε, ἴλοετείοτε, 
Ὠιαϊ ροῖηῖ αἲ ἱςσας, νΥΙοὮ Γ ννοι]ά ποῖ επἰετίαϊη ονεπ 
Π Τ ννετο 5ιςίαϊποἁά Ὦγ Ρρτεσθάοηῖς, ταῖμεν ]εῖ ἴ]ε 
αοοοιπ[πσ {ο ἴῃμε ἵνοτίὶ οχεουίεά ππάογ ἴμο 51ρεγ- 
ν]δίοη οἱ Οοοσείαπας Ὠἱο Ρε ἰΠοτοισῃη]γ Ιπνοςσαϊἴες, 
εἴποε λαο αἀναπίασο οἱ ἴπε πιαπ]οῖραἴγ ἀοπιαπάς 1 
απα Ώϊο ποαϊίμεχγ τείαδες ποτ 5Ποι]ά τείιιςα. 
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ΙΝΡΕΧ 

Το πιηιζεῖ5 ΥΕΓΕΥ {ο υοίιπιε απ ραπε ο} ἐς ο τέίοι 

Άβράετα, 5εαροτί ἵπ Τμτασα, 
Ῥιγίμρ]ασε ος Ργοΐαροτας 4 
9τ9 

ΑσαάεπΙγ, Ρτονε απά σΥπι- 
παδΙαπα 1π ἴῃμο δαρατος οϐ 
ΑἴΠεΠς, Πας ]οδί 5 ομαί- 
αοϊετῖσᾳς αιαΠῖν ὃ 167. 
ν]ςιτεᾷ Ὦγψ Βουγαίες 4 427. 
α δποτί ἀῑδίαποε ἔτοπι ΤΥγ- 
οθπῃ ἐθία. απᾶά Π. 1 

Ασαπίμις, ἴονπ ἵπ (Πα]οὶ- 
ἀἱσθ. 5σὀ6πε οἱ Αἰπεπίαῃ 
ἀεξεαῖ 2 15 

ΑοπΠαεαΠς, ἴεγπι δε ἔοτ ἴμε 
ἄτεεκς ᾖῬερδιερίηπσ Ττογ. 
οοπίταςίεἁα νι Ίτο]αης 1 
86. ομαπῖ ραθεαΠ ονεγ Ἠες- 
τοτ)5 Ώου 87. 5]εν Ρο]γ- 
χεπα αἲ ἴοπιρ οἳ Αοβί]ες 
961. Ὀτοιρηί 13200 5Πῖρς ἴο 
του 491. Ιαπάϊπρ ορροδεά 
Ὦν Ττο]απς ὅ09. ἵνα] απἀ 
Ίτεποῃ 605. αῑᾶ ποῖ οοπίτο] 
επνΊτοης οἳ τον ὄ05δ Ε., 
Π]εᾶ ΟπΠειδοπεςε ὅὄθ07. 
εοιρηΏῖ πε αἲ 1Τ,επιπος 
{θία.. τοιῖεᾶ 509. νιπάτενν 
ἴο (ϱἨΠεγβδοπεςδε ὅδο, ὅ49. 
ΠΙαΠΥ Ἰοδί τειτηῖηρ Εγοπα 
ΤΈτογ ὅ4δ, εχρε]]εὰ {τοπα 
Ῥε]οροππεςε 649. {οιπᾶεᾶ 

ΥοΙ.νΝ Ρ9 

Τ,εδρος νη]]ε Πεεῖπρ ἔγοπι 
ῬΏοτίαπς ὅδόο. κεἴοπεᾶ ἴο 
ἀεαίμ Ῥα]απιεάες 2 109. 
πιαγνε]εᾶᾷ αἲ Ἠεοίοτ5 
Ῥεαιίγ 989. ὃ 999 

Ασλαῖα, ΕΙτίπρ]ασα οἳ Ο]γ- 
ἰεπιπερίτα απᾶ Πε]εῃπ ὃ 11 

ΑΟΠαΑΤΠΙΑΠ5. ΤΠΕΠΙΡΕΙΣ ο 
ἀεπια Ιπ Αἰίσοα, ]ο5δῖ ἴτοςς 
η Ατοηιζσπιϊαη γνατ 5 999 

ΑεΠε]οῖῖς, τῖνεγ-σοᾶ. πγοοεᾶ 
Ἠεϊαποῖτα απ ΟΝΥΕΓΟΟΠΙ6 
Ὦν ἨΠετασ]ες 4 409. Ἰοςδί 
Ἠοτῃ ἵπ βρΏῖ να Πετασ]ας 
δ41 

Αοβί]]ες, οοπιραγεά πα 
ΑἸεχαπᾶεγ ἴπε (αγεαί 1 ὅ9, 
Ῥιρί] οἳ Ῥποεπίκ ὅθ9. 68. 
5ρ]εοί ἴο ογάετς 61, πιαᾶα 
Α]εχαπᾶετ Ίεα]οιις Τ1. νοῖσα 
τοιίεα Ττο]απς 87. Ῥαᾶς 
ΑοΠαεαηΠς παπί ΡραεαΏ ΟΥεΓ 
Ἠεοίοτ5 Ὀοὰγ τθία.. Πῖς 
βΠοςί 191. 961. Ῥιτδιεᾷ 
Ἠεοίοτ αἲ] ἆαν 419. ἀεαϊ 
ποῖ παιταϊεᾷ Ὦν ἩΠοπιεν 
4Τ1. ὅ9ι. ὅ49δ. Ὀαϊϊ]ε ντ] 
Ῥεπίμερί]εα «4Τ1. ὮῬαβ]ε 
νυΠ τῖνετ ἐδία.. 485. οἶενετ 
αἲ απΏιιδΏ 605, πεατ]γ οαρ- 
ιγοᾶᾷ Άσαπεας {ἐδίᾶ., οεπ- 
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ἰγεαίεά δ11, δ15. ὅτή, 
φοιπᾶεά Ὦν Αδίετοραειις 
519, Γοιςσηῖ Άεπεας ἐδίά., 
σοι]ά ποῖ ονετίακε Απεποτ 
{θία., Ῥιτ5δαεά απα 5]αΐπ Ὦγ 
ἨΗεοίοτ {βία., ννατποᾶά Ὦ} 
ΤΠεϊϊς αροιῖ Ραΐτοσ]ιας ὀ99, 
ποῖ 5]αϊΐπ Ὦγ Ρατὶς 91. εκ- 
Ρ]οῖῖς ρατρ]εᾷ ὅδτ 8. ἀπε] 
φΙῖῃ Ἠεοίοτ ὅρθ, οπίει- 
ἰαϊπεᾶ Ῥμαπι ὅθοδ, Ὀι]ῖ 
6απετα] ντε ἔοτ Ῥαΐτοσ]ας 
2 191. 957. ποῖ ἀεξδοτιρεᾶ 
Ὦγ ΗΠοπιογ 989. ἀῑεᾶ γοιπρ 
311. 991. Ῥοααιεα] απᾶ 
Ώγανε 389, Ρργεξεγγεᾷ ΠΟΠΟΙΙΥ 
ἵο Ἰοπρ Πο ὃ 325. εἰαίεὰ 
Ὦν πεν απο ὦ97, ΥΨΟΓ- 

«ΠΊρρεὰ αἲ βΒοτγδίπεπες 
495. Ἠὶ5 Πο]γ Ίδιε 449. 447. 
Πὶς ννταῖπ 4 947, να]οιιγ 
ψγα]] Κποννπ ἵπ Ιπαῖα 969. 
Ἠοχδες οονειεᾷ Ὦν ἸΏο]οπ 
9091. 996, οὔετοᾶᾷ 5αἲϊςίας- 
Ποπ ὮΥ ΑσαΠΠΕΠΙΠΟΠ 419 Ε.. 
αἀπιοπ]ςπεᾶ ὮΥ  Ἀοδίογ 
419. αττοραπῖ 499. 50η ος 
Ῥε]εις απ Τπεῖϊς ερίά.. 
Πδσοογ5εοἨ 491-491. 6ατ]γ 
γεατ5 ας ἴο]ά Ὦψ Άρο]ιο- 
ἀοτιας 491, ατσαες νϊμ 
Οπείτοη 499 Ε., 5ρο]]εᾷ Ὦγ 
Ῥατεπίς 401. ὅ 199, 5]ευν 
Γοα8οπ 921. Επεπᾷςμῖρ 
νη Ῥαϊτοσιας Ρτονετρίῖα] 
θ1, ἴτίοκεα Ὦγν Ῥπαπίοπι 
οϐ Ασεπογ 929, Παᾷ Παχεπ 
Παϊτ 941 

Αοταίας, αρεπῖ οϐ Ἀοτο, αῑά 
ποῖ 5εἴζο ἨΠοςαπ »ἰαΐιες 
ὃ 109 

ΑογοσοτΙπῖῃ, 

196 

ονεγςομαᾶονς 

Οοπίι 1 9589. Πε]ά Ὁγ 
Ῥεγραειις ὃ 197 

ΑΟΤοΡροΙς, αἲ ΑΙΠεης, ππογα 
Ῥοαι Πα]. ἴπαπ Εσοραίαπα 
απᾶ Ῥαβγ]οπ 1 908. αΏονοα 
ἰποαίτο ος Ποηγςιις ὃ 197. 
ἀαε5ρο]]εᾶ Ὦ}γ Ἀετο 151 

Αοΐαεοπ, δ]αϊῖπ ὮΥ Πῖδ οννη 
ἆορς 1 491, 5ανν Ατίοπιϊς 
πα]κεα 4 98 

ΑΟΙἴΟΥ, ΠαΠΠΘ οξ α Τ,οπΙΠΙαΠ ΙΠ 
Ἠιτιρίάες᾽ Β)ι]οσίείες 4 
94ὗ 

ΑΟἴοΥ5, Ῥοογ. Ῥεορ]ε 5Ποιι]ά 
ποῖ Ῥο 1 9305, οοπιραγεὰ 
νηἩ οταΐῖοις 2 941. Πϊδςδαα 
ὃ 195, 107, αβοτὰ Ῥ]εαδιιτε 
απα Ῥτοβῖί 4 8ῦ 

Αάαπα. ἴονη Ιπ (1]οῖα, Ἠος- 
Π]ε ἴο Τατεις ὃ 991. 949 

Λάοϊπιαπίας, ΟοτΙιπίμίαη Ρεπ- 
ετα], πιαρπεᾶ Ὦγ ἨΗετο- 
ἀοῖις 4 11. οοπιπιεππογαϊεᾶ 
Ὦγ ΘΙπιοπ]ᾶες 91 

Ααπηϊτα], Ἱεαάετ οἳ α Πεεί 4 
405 

Αάοπῖς, {απιεᾷ {ον Ῥεαιῖν 2 
989, Ιαππεπίθοά Ὦ} ΥΟΠΙΕΠ 
5 99 απᾶ Π. ὃ 

Λάνταδίας, ΚΙπρ οἱ ΑΤΡΟΡ, 50Η 
ος Τα]αῖῖς 4 403 

Αάτίας ἴεγτ]οτῖος, Ἠε]ᾶ Ὦ} 
ΑπΠΙΟΠΟΥ 1 ὅδθ 

Άερας, αποϊεπί οσαρίία] οἙ 
Μασααοπῖα, δεῖζεᾷ Ὦγ Α]εκ- 
ΠΕΙ 2 991 

Άεραθε, ἴονη ἵπ (]σοία ὃ 991 
απατγε]ς νι Τανδις 941, 
949 Ε, 

Λερῖπα, Ἰδ]απὰ πεατ Αἴπεπς 
2 94] 

Λερ]ϊδίλις, 51εν/ ΑΡΑΠΙΕΙΗΠΟΠ 



ΙΝΡΕΣΧ 

απά 5εϊσεᾷ Πὶς ἴμτοπε 1 ὅ 47. | 
Ῥαταπιοιτ οἱ Ο]ψίεπιπεςίτα 
2 149, οΏςδρτίπρ οἳ ἴποεςίιι- 
ος πίοη απᾶ αοοοπιρ]σε 
οἳ Ο]νιεπιπεσίτα ὃ 96. {εὰ 
ΑΡΘΑΠΙΕΠΙΠΟΠ Ῥοθέογε σ]αγ- | 

- 
πρ Πΐτη 927 

Αεροςροίαπη!ϊ, ΑἰΠπεπίαπ πανν 
ἀε[εαϊεᾶ αἲ ὅ ὅθ Π. 9 

Άεπεας, ε]ιάεά Αοπίιες 
605. οοπαπεγεᾷ Ὦν 1Τ)ίο- 
ππεάε ὅδ11. ὅδ19. {οαρβί 
Ασβί]ες 619. 5επῖ Ὦγ Ἠες- 
ἴου νἩ Ίατσε Πεεῖί απἀ 
οσσιρῖες Τα] ὅδ]. ξοαπαεἆ 
Ώοπιε ὅδο Ε.. αἶάεᾷ 1ἱο- 
Ίπεᾷε ὅδδὃ 

Αεοῄαπς, τι]εᾷ Ὦγ Άεο]ς 
4 10Τ 

Αοθοῇϊς. αἰδιτ]οῖ ἵπ Αξία ΛΤΙΠΟΓ, 
πιαᾶε εαρ]εοί ἴο ἈΙγ]επὂ 
4001 

ΑεοῄΙς. τα]εᾷ Αεο]μαπς 4 407. 
ξοτίιπαϊΐε ἵπ Πῖς οπΙ]άτεπ 
ὃ δΙ απᾶ π. ὃ 

Αδτορθ, νε οϐ Ἀίτεις, 5ε- 
ἀαοεᾷ Ὁν Τηγεςίες 2 149. 
Γγρίβες πιατίῖα] Ιπβαε[ίγ 
5 999 

Αεσοηῖπες, ΑἰΠεπίαπ ΟΓαΙΟΓ 
απᾶ Ῥρο]ἱοίαἩπ. οταῖοης 
5ΠΡΕΓΙΟΥ Το ἴποςδε οἳ Ώεπιος- 
ἴπεπες απᾶ Τ5δίας 2 995 

Αεδομίπες, ἀῑξοιρ]ε οξ Ῥος- 
ταῖες 1 977 

ΑΕΡΦΟΗΥΊΠ5. οοπιραγεᾷ να 
Ῥορμοσ]ες απᾶ Ειτρίᾶες 
4 33909 Π.. ΠὶΣ ΕΒ)]οοίείες 
999. οοπιρείεᾶ ντ 3ο- 
Ῥποσ]ος 941. Πετοες ἴγιαε 
το απο]επῖ ἴγρε {ρία.. Πὶς 
Οάγεεεις απα]γςεᾷ ο41 . | 

αῑά ποῖ Ἠανε Αἴπεπα αῑς- 
διῖςε Οάγδεεις ὁ49, Πῖς 
οπογας Ἱπ Ε)]οσέείεξ ΟΟΠΙ- 
Ῥρατεᾷ νῃ Ὠιαί οἳ Ετῖ- 
Ρίάες ἐθία., ποῖ ΙποοηςΙςίεπῖ 
946 Ε., ἸαοΚκεᾷ εαρφασῖν οἳ 
Ἠπιττριάες 941. οοπιρατεὰ 
πα Βορμος]ος ὦδΙ, Ογεξ- 
{εία ονετ]οοκεᾷ Ὦν ΠὨϊο ὅ 
ση. 1 

Αε5ορ. Πῖς {αβΙε ο ἴ]πο Ον] 
211 Ε.. 5 189 Ε.,α ΡΗτγσῖαῃ 
Κἰπδτπαη ἴθ]]ς οἳ Ονρµειις 
ὃ 9956 Ε., {αβ]ιε οἳ ἴπε Έγες 
9959. {αθ]ο οἱ ἴμα Εοχ απ 
πε Οα]κ 4 965. οοπιραγεᾶ 
νι 8εγεπ βαρες ὃ 15Τ 

Αεἰβίορίς. ογο]ο Ῥοεπι. Τε- 
οοιπίεᾶᾷ 5]αγίπς οἳ Λολί]]ες 
Ὦγν Ρατὶς 4 401 π. 4. 

Αεΐμτα, ἀερίσοιεᾷ οπ ομεςί ος 
ΟΥρεε]ας 1 «481. πιοῖμογ 
ος Τμερειις 491, ἀἁαισηίεν 
οἳἑ ΡΗίπειις 493. 5Ἴανε Ἰπ 
Ὡρατία {ὐία., ο]]ονγεᾶ Ῥατὶς 
απά Ἠε]επ ἰο Έτογ ἐβία., 
501 

Αεἴο]μαπς, αῑά ποῖ ον6Γγοοπιε 
Α]εχαπᾶετ 5 θὔ 

ΑΡΑΠΙΘΠΙΠΟΠ, 1 ὅθ, Ῥταϊςεᾷ 
Ἀοσίοτ 69. οσοι] ποῖ σοπ- 
το] ατπιγ 65. Γεᾷ ἴπτουρς 
ΟΠ Ῥεεξ Τ9. Ποποιιτεᾷ Α]αχ 
να είπε οξ οχ ἐφία.. οπ]γ 
πετο ἴο Ίγεατ Ῥητρ]ε τοῦε 
81. ἀεξοτῖρεᾶᾷ Ὦν Ἠοπιεγ 
95. α5ςοσ]αῖεᾷ πι Άτσος 
905. πιαντ]θᾶᾷ (Ἱψεπιπεςίτα 
481. 5οασΠί ἴο νεᾶᾷ ἨΗε]εῃ 
ἴο Μεπε]αῆς ἐρία.. α ΡΗΤΥ- 
δῖαπ ἔτοπι ΝΠ. θΊργ]ας 4985. 
{εατῖης Ῥατῖ, Ῥγερατθά 

49 



1ΝΡΕΙΧ 

αμ]ίοτς {ον ἵνατ 499 Ε,, αξ- 
5ειπΏ]εᾷ ἴποορς ὅ0Τ, Ἱπι- 
Ῥαρπεςα Ποπεςῖγ οἳ 0α]σμας 
ἐθία.. πε]ά πιά π]σ]ῖ οοιιποΙ] 
611, αρρεα]εᾷ ἴο Αοπί]]ες 
{δίά.. Ώεὰ Ὠείοτε Ἠεοῖοτ 
ὅ19, ὅδ]. ἀεδρίςσεᾶ ὮΥγ νε 
δ41, δ]αϊη απᾶά 5αρριαπίεά 
Ὦγ Αερϊκίπις {βρίά.. Ὑνεὰ 
Οαδςδαπάτα ὄθδ Ε. οοπι- 
Ῥρατεᾷ Ὦγ ἨΠοππετ ἴο 7αις 
2 07. 5 9. Ἱπ ἵτασεᾶγ { 107. 
αοἴοις ἵη τό]α οξ 4 80. τε]εᾷ 
οπ ἈΝερδίογτ 997, 9960, 403. 
409 Ε,, τα]εᾷ ΑοΠαεαης απᾶ 
Αγοῖνες αἲ ΠΙαπα 409. τε]ῖοὰ 
οη. οοιποῖ] οἳ εἰάετς 411. 
Πεαϊπεπῖ οἱ Βτγὶςεϊς 411 Ε.. 
οΠετεᾶ Αοβί]ες ς5αἴϊδίας- 
Ποπ 4195 Ε, αἀπιοπὶςσπεᾶ 
Ῥνγ ἈΝερίοτ 419. αττοραπῖ 
498. 5ο]ε τα]ετ ο (τεεκς 
{βίά., Ῥταϊςσεά Ἱπίε]ίσεποε 
οἳ 0ἨΠιγεεῖς 5 3. Ρονεγ{ι] 
απά απιρ]ῖοις ᾖἤ. αἲξ- 
ρατασεὰ ΟἸγίιεπιποδίτα 19, 
]αίπ Ὦν (Ἰγίεπιπερδίτα 15, 
ἀἴδρ]εαςεᾶ (ϱἨτγςαῖς {ρίά., 
αττοραπῖί 17. Πῖδ Ῥαδδίοη 
{ου (αδδαπᾶγα 19. Πῖ5 ἴποιι- 
5απὰ δΗ1ρ5 ὅ5δ. επἰτιςίεἁ 
νέο ἴο πηιδ]οίαπ 197 απᾶ 
η. 4. οοπιρ]αϊπεᾶ αβοιῖ 
Ο]γιεπιπεδίτα ἴο Οάγρεειις 
907. Ῥοάγ Ῥταϊσεὰ ὮΥ 
Ἠοππετ 69 Ε. 

Αρατῖςίὸ, ἀαισηίετ οἳ Ο]εῖ- 
εἴπεπες 1 481 απα π. 1 

ΑΡΕΠΟΤ.  θδοαρεᾷ ΕΓΟΠΗ 
ΑοΠΏι]ες 1 ὅ19, Ῥπαπίοπι 
]εὰ ΑοΠί]]ες αδίταγ ὃ 929 

Αρερ]]αίς, Ἰκῖπο οἱ ρατία, 

4958 

γοΓιαδεᾷ ἴο Ἠανε Ἰκεπεςς 
πηαᾶε 4 41 Ε., τεσα]]εὰ Ὦ} 
ερῃοτς Έγοπι Αδία ΝΤΙΠΟΤ 
40Τ 

Αβ]αορβοΠ, ΤΠαδίαπ ατςί 2 
δΙ, {αἴπετ απά ἴεασμετ ο 
Ῥο]γρποῖι5 απᾶ ἈΑτὶδίο- 
Ῥποι 4 981 

ΑΠΕεπΠΟΡαΤΡΗς. Ταήπ εα]- 
να]επί οϐ (ατθεὶ (πΠα]σοο- 
Ῥοβδοη. Παππε αἴἴασπεᾶ ἴο 
είαΐιο ο ΑΙαϊίαᾶςς 4 99 
απ Π. 4. 

Ά]αχ. 1 69. Ποποιγεά γα 
ομῖπε οϐ οκ 79, ἀεαϊἩ ποῖ 
παγταϊεὰ Ὦν ἨΠοπιεν 471. 
ἀιιε] να Ἠοοίον Ποίοιις 
609, να]οιιτ 11. Πεᾷ Ῥεέοτε 
Ἠεοῖοτ ὅ19. ἀε[ξεαῖεὰ αἲ 
ο 5Ηἱρ5 ἐδία., τεδοιεᾷ 
Ῥοᾶγ οἳ Λοβί]ες 619. οοπ]- 
παη]τίοᾷ δι]ο]ᾶο ὅ9τ, δἰαϊῃ 
ὮῬν ἨΗεοῖον ὅ9ῦ, ὅ4δ. Πῖς 
βγανο ἠ{δρίά., ΕΠ πιας- 
ηθςς ὅθῷ, οοπιρ]αϊπεά ο 
Αοβί]ες᾽ Ἰαο]ὶ οἳ Ποδρι- 
ΙαΠΙγ 5 996 η. 1 

ΆΑ]αχ. ἴε ΤιοσγαἩ, αβριαδεᾷ 
Ιάοπιεπεις αἲ Ἠππετα] 
(σαπιος ὃ 961, Ῥιπϊδπεςᾶ {οτ 
Ἱπριεϊγ ἐρία. 

Ά]σαειΙς. ]γτῖς ροεἵῖ, Ηὶ5 5ἴαΐιιε 
αἲ ΤΠερες ὃ 97 απαᾶ π. 9 

ΛΊΟΑΠΙΕΠΕς, 5οι1ΡίοΥ, Ῥαρί] οΕ 
Ῥηεϊαϊας 2 49 

Α]οϊρίαᾶάςς, 5οπ ο Ο]εῖπίας 
απᾶ περῃµοεν οξ Ῥετῖο]ες, 
φ1]] ἰα]]κεᾶ αροιῖ 2 988, 
σιϊαΙπρ αρ] οἳ Αἴπεπς 
3999, σἴαίιο Ἰ]αρε]]οᾶ ϱπα]- 
οοΡοΡοπ 4 99, 5ἴαΐιιε πηζ]- 
Ιαζεᾷ {θίά., δε α5 ἴὙρε ὮΥ 



ΙΝΡΕΣ 

Φουγαῖος 989, Πὶ5 Ῥοαιῖγ 
5 ΤΙ 

Α]οϊποῖς., ΚΙπδ οἳ ἴπε Ώμαεα- 
οἶ8Π5. Ῥα]ασο ἀεδογῖρεά 1 
Τὸ. Πεατα ἴα]ε οἳ Ογδεειις 
419. Ῥα]ασε ὃ 906 

ΑΊΙΟΠΙάΘΟΠ. αποθδίον ος Ῥογ]- 
οἱε5. πγαπαενῖπρ οἳ ὅ 4ἤ 
απ Π. 4. Πὶς σγεεᾷ 989 Ε. 

Α]οπιεπὸ, ΠιοῖΠογ οἳ ΗΠ6γασ]ες 
191. 945 

Α]εοίογ, οαξί]ο ο6, πθαΥ πιοιιζ] 
ος Βονγδίμεπος ἃ 495 

Αἱεχαπάςγ, 50η οἱ Ρτίαπῃ, 566 
Ρατῖς 

Αεχαπάᾶοτ ἴμο (αταοαῖ, εχα]ἰεᾷ 
ὮΥ πηιιςὶο ο Τιπποϊπεῖς 1 9, 
ραβδίοπαίΐε ὅὄ, ἁἀῑδάαίπεα 
{αἴΠοεΥ ἐδίά., ἃ5 α Ιαὰ ]οϊποά 
ΡΗΙΙΡ οἩ. οαπραΐρηῃ ὅ1. 
τθβροηβῖρ]ε {οΥ Ῥαϊε ος 
0Παετοπαα, ἐθία.. ἀῑδοιιδδεᾶ 
ροεῖς πμ {αΐπεν ὅδ Π., 
Ῥτεβετγεᾶά ἩΠοππεν ὅδ. διι- 
Ῥετίοι. ἴο  ΑοΠί]ε απά 
οἴμεν Ἰετους ὅ9., 5Ηρ]ίεα 
ροεῖΐς οἴμαοι ἴαπ Ἠοππεγ 
Τ1.]εα]οις οξ Λοβί]]ες {θίά., 
5ρατεὰ ΊἸοιςδε οἳ Ῥίπάαν 
{δία.. οοπνειδαᾶ νῖ] Ὠίο- 
5επες 169-206 ῥαδείπι, αΠι- 
Ῥιήοις 169 Ε. αἀπιτεὰ 
Ῥϊομεπες 171. νὶιεὰ Ὦ]1ο- 
6δεπες αἱ Οοππία 179 Ε., 
σα]]εᾶ α ραδίαντα 177. χπονν 
Ῥνγ Ποατὶ ἴπε {[Πίαά απά 
ΠΠΠΙΟἨ οἱ ἴπε Οάηρεει 187. 
ψαπῖαεᾶ ἴο τα]α ἴπα ποτ] 
191. δ]ανε οἳ σ]οτν 197, 
ἀοδοεπάαπί οἱ Ἠετασ]ε 
901. ἀεξοοεπάαπί οἳ Αι- 
οπε]αίϊς {δίαΙ.. 5 Αδίαϊϊο 

σαπιραῖρη ἱορίς {οΥ οταίοι5 
2 901, ρι]άϊηπρ ςΡρὶπι ος 
ΜΠασοθάοπίαης 991. αππεχεα 
Ἠσυγρί, ΒαβΡΨΊοΠ, Φρα. απᾶ 
Ἠοραίαπα {θίᾶ., ἀερτῖνεὰ 
Μασεάοπίαπς οξ Λεραε, 
Ῥε]]α. απα Ὀϊαπι 981 Ε. 
οαϊπιεᾷ ο Ὦο 5οπ οἱ 7ειις 
9 965, ἴαιρηῖ ϱΥ Ατςίοῖ]ε 
4 900. 997. Πὶς ἀεαῖ]λ 569 Ε, 
{αΐμεν οἱ ἨΠετασ]ες 67 απᾶ 
π. 0, γοσεϊνεᾷ οβρείδαποθ ο 
Ὀατῖις᾽ πιοῖ]μεν ἐρίά. 

Α]οεχαπᾶετ ἴπε ῬΠπε]]επα, 
οχίο]]εά Ὦγ Ρίπάαν 1 Τ1 

Αιεχαπατία, ἵπ Ερυρί, οί 
ος Φεγαρίς ἃ 199, Πας Ἱνοι- 
ἀαεγβια] νναϊεν Ὀιιῖ {οἱ οαπα]ς 
187. Ἱπιροτίαποε οἱ 3205 Ε,, 
ψοτ]ά οεπίτο 907. 909. 917. 
ποῖ νηο]Ιν 5ε]{-εαδίαΙπΙΠρ 
99. ὃ 415 

Α]οχαπατίαΠς., 1)δοο156 ΟΠ 
9 171-971, ]αο]ς δεγίοιΙβπεςς 
179. αἲ ἴπε ἰμεαίτε 175. 191. 
195. οχοϊίαρ]ο 901. ἆε- 
ερὶςσοεά ὉὮν τι]ενς ἀὀθίά., 
6αςεγ ον ' Ῥτεαὰ απά ἴμο 
6απιες βία... α5δ νῖενεςα 
ὮΥ 5ἰταπρεις 911 Ε,, ραδδίοη 
{οΥ ϱΥτηΠαδΙΙπα απ ΠΙΡΡο- 
ἄτοπιο 919 ΕΠ, Ῥαδδίοη {ΟΥ 
πηιιδίς 917 Ε., εχἰταναραπῖ 
οπἰΠιαδίαδπι 991 ΕΒΕ. οταζαὰ 
Ὦγ 5οπς 996, πδεὰ πιαδὶς 
Ἱπ αἱ ρινδιῖς 999, οοη- 
ἰγαδίθα πι Βρατίαης 941. 
αΠαϊν σι Όοποπ 949. 
Ῥεμανίοις  ἵπ  κἴαάἹαπι 
940 Τ. 

Ά]οσιις, παιγἰμ]σα] Ἠεγο, 580Π5 
ος 5 199 

499 



ΙΝΡΕΧ 

ΑΙρμεῖϊς, τῖνεν ἵπ Π]ς ποαν 
Ῥιρα 1 99 

Α]ίμαεα, πιοίμεν ο ΛΠε]εαρεγ, 
σαδεᾷ 5οπ)5 ἀεαῖμ ὁ 195 

Απια]μεία. που οἳ, αν αγά εὰ 
το. Ασοπε]οῖς ΡΥ ἨΗετασ]ες 
4 409. 5 41 

ΑἉπηαςίς, ΚΙῑπρ οἱ Εσγρί, Πὶς 
6ΟΥΡΣ56 παϊςἰτεα[οὰ Ὦγ (απι- 
Ώγςες 4 49 

ΑΠΙΖΟΗΠΣ, ναπαισπεά ὮΥ 
Ἠετασ]ες ἶ 901. 5 99, εκ- 
Ρος οπ αρα]ηςί Λομαεαπς 
ποῖ πατγαϊῖεᾷ Ὦν ἨΠοππει 1 
471. αἴᾶ οπηεὰ Ὦγ Ηοπιετ 
691. οαππα ἔτοπι Ῥοηπίις ἴο 
αἱά Έτου ὅφο, ὅδδ 

ΑΤΩΡΕΥ. αἀογπεά Ῥρα]ασες ος 
Α]οϊποίς απ ΝΠοπε]αῖϊς ὃ 
οὐ δή πι 

ΑΠΙΠΙΟΠ, ΒΕρβγρίαπ αἁἀεἴἴγ. 
και Ὦψν ΟΙγπιρίας ἴο Ῥε 
{αἴπενγ οἱ ΑΙεχαπᾶςει 1 177. 
Πὶ5 ογας]ε 941 

Απποεβεις, {απποις 5Ίησοι ὅ 
99 

Απιρηιοίγοης, ἴλεῖν Ιπῄπεποε 
αἲ Ώε]ρῃ! 4 99 

ΑπιρηΙοη, {οαπᾶεγ ος Τπεβες 
1. 459. οπΊ]άτεπ δ]αῖπ Ὦγ 
ΑΡο]ο απᾶ Ατγίιοπηϊς {ρία., 
50η οϐ Απιορᾶ απ Ζοιις 
2 155. Ῥι]{ νγα]]5 οἱ Τπεβροες 
ἃὃ 999. ὃ 66. οεηδιτεᾷ ὮΥ 
Ίείπας {οτ ἀενοῖοπ ἴο 
πηιιδ]ο 9056 

Απιρηιρομς, ἴονπ ἵπ Τμταςσε 
νοη ϱν ΡΠΙΙΡ 1 66 

Απιγηίας, {αϊμεν οἳ ΡΗΙΗρ οἳ 
Μασσοάοῃ 4 41 

ΑΠΙΥΠΙΟΥ, {αἴπεν οἳ ῬΠοεπ]κ 
1 σ9 

400 

Απασμανςῖς,  Βογίπίαν ἵνα- 
νε]]ετ, ο] 1οῖϊσοὰ ἴμο (αταε]ςς 
ο ο]5 {. 

ΑΠάΟΤΕΟΠ οἳ Τεο5, Πὶ5 ροείτΥγ 
ποῖ δι ἴαΡ]ε {ο προς 1 67, 
ααοῖεᾷ 91 

ΑΠαχΧαΡΟτας οΕ ΟἸαβοππεπαο, 
ΡΠΙΙΟΟΡΗΟΥ. ποῖ ονετοοπ]θ 
Ὦγ Ίος ο{δοπ 4 ὁτ. ἴαιρῖ 
Ῥετίο]ες 999 

Απαχατοῃιι5 ο{ ΑΡάετα, ΡΗΙ]ο- 
ΦΟΡΠΘΥ, πππιονεά Ὦν ἴοι- 
ἤιγο απᾶ ἀεαϊα 4 48 Ε., Πὶ5 
Ἰαο]ς ὅ 61 

ΑποατοπιαςΠμό, ψ]{ε ος Ηεοίοτ, 
πει 5ἵουν Κπονη Ἱπ Ιπαῖα 
4 909 

ΑΠΑΤΟ, Άδαρεαπ Ιδ]απᾶ ὃ 166 
Απίτηα]ς. Ιποεςδί απποηΡ 1441. 

ΟΡΕΥ γη] οξ 2ειις 2 99. ἴπεῖτ 
{αἳ ιιδεᾷ ἴο ογε ἀἴδεαδε ὃ 
191. ΕπιεπάΙγ ἴονατὰα οπε 
αποίῃεν 4 145 Ε. ἴλπει 
ουγα[ῖνο Ῥτορετήε» 169, 
Ἰ]κα 5ρεοῖες Ῥεμανε α]ϊκε ὃ 
191, ἔεατ οἳ ἆορ5 Ργενεηπίς 
Ὠμενίπρ 147, Ὠεαάς τδεᾷ 
α5 ατοηεοϊατα] επιρε]]1δ]ῃ- 
ππεπί 999 

ΑΠΙΕΠΟΥ, Ττο]αΏ 8αρε 1 489, 
ραϊπεᾶ  «ἀοπι]πίοηῃ ονευ 
Ἠοπείὶ ὅδ8. οπιι]αϊοᾷ Αε- 
πεας ὅδοὃ 

ΑπΙΠΤΟΡΟΠΙΟΤΡΗΙδΠΙ, απ αἲ- 
τεπιρί ἴο Ρροτίταγ ἴπε Ἱπῃ- 
Ροτίταγαβ]ε 2 ϐ9 

ΑΠΙΗΤΟΡΟΡ., ἀεβπεα ὃ 499 
ΑπΠΙΡΟΠΙ5, α Ρεπεγα] οἳ Α]εχ- 

ΑΠΑΦΘΥ, ππε]ίοαᾷ ἄονπ ἴμε 
Ρο]άεπ ᾖῬ]απε-ίἴτεε 4 499 
πι ὦ 

Απροπιις Οσοπαῖας, ριαΐ Ῥο6υ- 



ΙΝΡΕΝ 

5αεις ἵπ «Πατσε ΟΡ Αοτο- 
οοτΙπίῃ 6 197 

Απιιοσμας. Πῖς ἀεαῖῃ ποῖ 
το]ὰ Ὁν ἨΠοπιετ 1 471. 486. 
αιεᾷ {οτ Ἀεδίογ ὅφδ. 5]αῖῃ 
ὮῬν ἨΜεπιποπ ὅδδ, ἀῑεᾷ 
γοιης 2 991 

Απιποῦῖς,.  αρργαϊάεα ὮΥ 
Οάγδεεις 1 999, 2 141. 
πδεᾷ Ὦν ἩἨοπιεγ ἰο ἱγριν 
Ῥταρσαςοσῖο 4 905 Ε., σπηϊϊ- 
ἴεπ ἵπτοιδῃ ἴπε {ἰηπτοαϊ 
8907 

ΑΠΙΙΟςΟΗ, αἲ νατίαπσοο υψΙῖ 
ΑΡραππεῖα ὃ 98δὸ. αοϊῖνε Ιῃ 
οἶνιο Ἱπιρτονεπιεπί 4 119. 
961. 965 

Απιοσμας. Ατοαάίαπ ΕΠΝΟΥ. 
πιάΙοι]εά σο]άεπ Ῥ]απε- 
ες 4 429 η. 8 

ΑπίζοσΏις ΤΙ. 5αγτπαπιθᾷ 1Ὀ]- 
νῖπε 4 9 

Αποσμιις ΤΠ. ονετοοπιθ Ὦ} 
Ἠμποαες ὃ 117 

Απιρῥαϊετ, α σεπετα] οἱ Α]εχ- 
ΠΑΕΥ. ΠΟ Ῥ]αηπεᾶά Πῖ5 
ἀεαῖᾗ ὃ 69 απᾶ Π. 8 

Απιραϊετ. α Ἰαΐε τηεϊοτ]οἰαἩ. 
νγοτίμ τεαᾶίηπς 2 32925 Ε, 

Απηςραςί, α ππεϊῖσα] {οοῖ, 
πδεςᾶ 1π α 51ππῖ]ε 4 99 

ΑπΡΙΠεΠεΣ, Ονπῖς ΡΠΙ]ο- 
5ΟΡΗΕΥ. αδδοσϊαῖεᾶ υῃ 
Ώιοπεπες 1 91Τ,αποιραϊεὰ 
΄επο τεραταϊπρ Ιποοηςὶς- 
Εθποῖες Ιπ Ἠοππετ 4 961 

Απῖς, ἀῑσ σο]ά ὃ 4919 Ε.. Ώε- 
Ἠανε 5εηςῖρ]ν 4 199. 145. 
991 

Απγίις, εαν ΑἰΠεπίαῃ 
Ῥο]ΠΠσῖαπ., τιδεᾷ Ὦν Φοςγα- 
ἴο5 α5 α ἵγρε 4 989, 999 

Αρατηεία (ΑΡραππείαης). αἲ 
νατίαποο ΙΙ Αποσι ἃ 
9989, αἲ νατίαποο ψ]ῃ Βτγιιδα 
4 129 Β., Ἱηνῖτεα Ώ1ο ἵο ραγ 
α νὶςδῇή 199. 151. σανε οἳ[]- 
Ζ6ΠΣΠΙΡ ἴο 1ος {αἴπετ 125. 
τεζοιπᾶεᾷ Ὦψν Ἠοπιε 16 

Άρε]ες. Πὶς ραϊππρ οἳ α 
Ἠουςε ὃ ὦἵ {. 

ΑΡρμτοςΙἴθ, 1 959. 'σο]άεῃ 
961. 2 3659. ὃ 949, ραΐτοπεςς 
οἳ Ιαννξι] Ίονε 1 965. οοπ- 
τεςίαπί {ογ Ῥτῖζε οἳ βοαιῖν 
405. δὶςδίεν οἱ Ἠε]εῃπ {δία.. 
πχσεᾷ Ὦγ Ἠετα ἴο Πε]ρ 
ἀεσεῖνε Ζειις 461. ρτοπηϊδεᾷ 
Ῥατὶς Ἰονε]ῖεξί π'οπιαπ 459. 
Ψοιπᾶεᾶά Ὦν Πϊοπιεᾶε ὅ19, 
Ῥτγεδεγνεά ΠΗεοίοτ5 Ῥον 
ὅθδ. ποῖῦ πιοτε Ῥοεαι Γι] 
ἴμαπ (Οαδδαπάτα ὃ 9908, 
Ῥιπ]ςμοαά Τ,επιπῖαη ΥΥΟΠΊΕΠ 
991. οοππεοῖεᾶ πα 5εῃ- 
εταίοῃπ «4Τ1. 5ἰαπάετεά 4 
99. αἲ (οτΙιπίἩ {δία., Ἐος- 
ἴετετ οἳ ΕπτιεπάςΠΙρ 108. 
πηαᾶε 5ροτί οἱ Αἴπεπα ὅ 
1195 Π. 2 

ΑΡὶ5, Ερδυρίατπ ἁἀεῖιγ. Πῖς 
οτας]ε αἲ Νεπιρηῖς ὃ 185 

ΑΡοΙο, Ἱπνοκεᾶ Ὁν Ὀιο 1 Τ. 
επ]οϊποά «εε]- Κπον]εᾶσε 
195. 5ἱεν; Απιρηϊῖοπ)ς ολ]]- 
ἄγεπ 409. Ῥτεσεγνεᾶ Ἠος- 
τοτ)ς ου ὅ90. Ῥαγςιεά Ὦν 
Ασβί]ες ὅ99. Πῖς τεξροηςε 
ἴο (ποεδαις 2 96, οα]]εὰ 
Φουταῖες ν]ςεδί οξπιεῃ 115. 
105. Ιάεπίϊιποᾶ νυν ἨΗε]ις 
απᾶ Πϊοηγσας ὃ 17. {οι- 
Ῥαᾶε τεπιονῖπρ περίπσς 
96. αἀνίςεά Αἰπεπῖαηπς 1750. 
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ΙΝΡΕΣ 

Ἠεα]ετ απᾶ Ανετίεγ-οξ- 
Ἐν] 997. Ποποιγεᾷ Ατοη- 
Ίοσβις 986. Πε]ρεᾶ Ῥιαῖ]ά 
να] οἳ Ττογ 998. Ἠοηή- 
οιταᾶ αἳἱ Τατδις 910. 475. 
4 91. Ὠγτηπεᾶ ὮΥ Βοοταῖος 
196. οοππεσῖεᾷ ντα (ο]ο- 
ῬποἨ 3961. Ἱηπδρϊτεά Ῥοεῖς 
369. Πῖς Π]]είς οτεαῖε ανα 
5 19, νοτκεᾷ ἔοτ Ἠῖτε 66 
απᾶ η. Τ. ἴεππρ]ε αἲ 1)ε]ρῃῖ 
117. ανοϊἀάεᾷ Ὦγ Ῥετ]ατετς 
9956 απᾶ Π. ὃ 

ΑΡροῄμοάοτις, ἵγταπί οἳ 6α5- 
ςαπατεῖα 1 99 

Αρομοπία, Ῥ]αο]ς θεα 5εἴί]ε- 
πιεηί ὃ 4956 

ΑΡροῄοπίας οἳ Έγαπα, Ῥῃ]Ι]ο- 
5ΟΡΗΘΓ.  ἀαΠΠΟΙΠΟΕΙ Ἱπ 
Ἠρήπεδας Ὠοππϊαπ΄ς ἀἆεαϊῃ 
α5 Τε νας ἴακιηρ Ῥ]ασς αἲ 
Ἠοππε ὃ 8Τ 

Αταρία, ἴπε ἔταρταπί Πετῃρς 
ο ὃ 901 

Άταβς, Ἰπ ΡεΓδῖαπ ΑΤΠΙΥ οΕ 
Ἱπναδίοη 1 1959, αἲ ΑΙεχ- 
απατῖα ὃ 211. Ὠπεῖν ϱατρ 
9098, οπγῖοπεᾶ  ἵπτοιρῃ 
ἴγαᾶε ὃ 909 

Αταςῖαπς,  Ιδ]αΠπᾶς6Ι5 ΠεαΤ 
Ῥποεπῖοῖα ὃ 911. 919 

Αταΐας, ἀἰάασ[ῖς ροεῖ, ααοϊεᾷ 
590651η.9 

Αταϊις οἳ ΦΙΟΥΟΠ, δεϊῖζοᾷ 
ΑοτοσοτΙπῖ ἔτοπι Ῥογςδα6ιις 
51971π.9 

ΑΤΡΙΤαΙΟΙΕ. 
εππηίν {ΕΟΓ 
οἶδῖοης 1 4556 

Ατοααϊα, 1 97. 15 Ἠοτςες 2 
171. οογειεὰ Ὦν Βρατία 
901. Τς οαρ5 ὃ 403, 5 67, 

403 

ο ποῖ ΙΠοιγ 
Ἀἄνοετδε ἆᾱε- 

α. βοββοιας οἱά νοπιαῃ 
{γοτη 411 Ε. 

ΑτοαᾶΙαης, ἀτίνεη {γοπι Ποππε 
3 907, ἔτοπι Ῥπεπειις 4 41. 
ἵἩ  ΑΡΑΠΙΕΠΙΠΟΠ)5 ἍΑΤΠΙΥ 
409 

Ατοβε]αϊς, {οαπᾶεν ο{ Λεραε, 
αποεδίοτ ο Α]εχαπᾶοτ, 
οπσε σοαῖ-πενά 1 901. ἵῃ- 
νηεά Θοοσγαΐες ἴο τνὶειι 
Μαοεαοπία 2 115 

Ατοπε]αϊς. Ῥιαρί] οἩἳ Απαχα- 
6οτας απ ἵεασμπετ ο8 Θος- 
ταῖος 4 289 απᾶ π. 1 

Ατοηιάαπιας, ρατίαπ Ρεη- 
ετα], ἀεδίογεὰ θε» οί 
Αοπατπίαης ὃ 999 

Ατοβιοσμαςδ, ταηκεᾶ πυΠ 
Ἠοππετ ὃ 385. οεηδοτῖοις 
986. Ποποιτεά ἨΙΡΗΙΥ Ὦγ 
ΑΡο]ο {βίᾶ., ααοϊεᾷ 991. 
991, Πὶ5 πιείτε ποῖ Ίϊ]κε 
Ἠοπιεγς 4 980, Πὶς {αβ]ε 
ος ἴπο {οχ 389. ὃ 998, Π]ς 
ἴα]ο οἳ Ἀθδδμς απᾶ ΤὨεῖα- 
πεῖτα 4 451 Ε., Πῖ5δ απατγε] 
νηϊῃ Τ/γοαπιρες ὃ 9956 Ε, 
απᾶ π. 1 

Ατοβίρρις, Εανίας, Ῥτοδε- 
οπίεὰ Ὠϊο Ῥείονε ΡΙΗΠΥ ὅ 
419 Ε, 

Ατοζεσίιτε, 5ΙΠΙΡΠΟΙΙΥ οοπι- 
πιεπᾶεᾶ 1 οδ9 

Αταϊας, ΕΠΙεπᾶ απἀ Ῥγεοερίου 
οἳ Απῤιιδίιις ὃ 965 

Ατοοραᾶρι5, τεδρεσίεᾷ ενεπ 
Ὦγ ἀεπιαβοριες 4 919 Ε. 

Άτος. Πῖς Ῥαϊε 5οηςδ 1 867, 
11, νοιπάεᾶ Ὦγ Ὠϊοπιεᾶε 
619. Ῥοπάς οἱ 5 991 ε, 

ΑἉτείμας, ὮἨΙ5ΠοΡ οἳ (αεδα- 
τεα ἵπ ϱαρραᾶοσῖα, ποίεδ 



ΙΝΡΕΧ 

οη Ώ]ϊο ὃ 406-417, ρῖνες 
δατΏ]εά αοσοαπῖ οἳ 1ος 
Πε 4105. πονε] εχρ]απα[ῖοῃ 
ος Ὠιοῖς 6ΙΥΠάΙΙΕ 416ὔ Ε,, 
σα]]ς 1ος 5ίγ]ε α Ὀ]επὰ ο 
Ῥ]αϊο απα Τ,Υδίας 441 

Α1ρΐἳνες, οπετίδΏ παιγἰῃς αροιῖ 
αποεδῖοις 1 4051. ἔα]ιεηπ οἩ 
εν] ἆαγς ὃ 161. αποεςίους 
ος ΤῬατδίαηπς 970. ἀῑὰ ποῖ 
αἷᾶ Ἠετασ]ες 4 961. 409 

ΑΤρο. 5Π1ρ ο{ ἆαδοπ 1 929, 
νιοϊοτίοαις αἲ ΙδιμπιίαΠ 
(παπιος 4 17. ἀεαϊσαίεά ἴο 
Ῥοσεϊάοπ αἲ Γ5ίμπαιις {θίά. 

Α1ΡΟ8. τα]εᾷ Ὦν ἨΠενασ]ες 1 
981. 306. εχ]]εὰ Ὠϊοπιεᾶς 
ὅδὸδ, ὃ 911. Ῥε]οπσς ἴο 
Ἠετα 4 19. Ῥτοπιίπεπσε Ἰπ 
ὤπαεσε 196. 949. 5 11. 17. 
οπηἰτιδίεὰ ἵο Αἴτεαις Υ 
Ἠπτγδίμειις 197 

Ατιαςηθ, 5ανθοᾶ ΤΠεδειις η 
Ῥα]] οἱ ἴμτεαςὰ ὃ 926 Π. ὃ 

ΑτίοἩ. εατ]γ Ἰγτῖο ροεί 2 951 
η. ὃ, 999. οποοιπίεν να 
ρίταίες 4 ὅ Ε,. Ἱπνεπίεὰ 
ἀηγτατηρ απᾶ Ρτεδεπίεᾶ 
οποτας αἲ Οοτιπία ὅ, ας- 
απ]τεᾶ νεα] ἵπ ἩΜαρπα 
Οπταεοσῖα {δίᾶ., Ώτοη7ζε Ίπιαρα 
αἲ ΓΤαεπαγαπη Τ 

ΑτδίατοβΠι1ς. Α]εχαπαάτίαη 
5οµο]ατ, Ιπτεγρτεζεά Ποπιευ 
4 οὔἹ 

Ατ]δίθ6αξ, οἱ ΕτοσοπΠηΠθδΙΙ5., Πὶ5 
ςμρεγπα[ιιτα] εχρετίεησε 4 
{5 

ὦ] 

Ατϊρίείᾶες, Αεἰας (Α.Ρ. 199-- 
189). Το Βιαίο ἵπ Ώε[επορ 
οὗ {ιο Γοιγ ὃ 989 

Αδεϊάος, ἴμε οτιδὲ, α ῬΠΙ]ο- 

5οΡΠεν ἵπ Ῥρο]µμςος 2 998, 
Ῥεπείαςϊοτ οἳ Λίπεης 4999, 
πρτρηί 5 ΤΙ, οδίτασΙσεὰ 
11ο 

Ατςιρρας, ΡΗΙΙΟΦΟΡΠΕΥ ἔγοπα 
Ογτεπθ, {γιεπᾷ οἳ Φοσγαῖες 
τι 

Ατίρίοσ]ες, Ρετίραϊεϊῖο ῬΗΙ]ο- 
5ΟΡΠεΙ, ἀεδοτίεῖ  ΡΠΙ]ο- 
ΦΟΡΗΥ {ου δορΒ]ςδίίο απᾶ 
Ἰαχατῖοις Ηνίπςσ ὅ 967 Ε, 

ΑτΙδίοςΤαΟΥ. ἀεβποαᾶ 1 195 
Ατ]δίοᾶΐσας, οἳ Ογπιθ, {οτ- 

Ριάάεπ ἴο τεππονε πεςί]]ησς 
Γγοπα ἴεππρ]ε οϐ ΑΡο]]ο ὃ 9ὔ 
απά Π. 9 

Ατδίοροαϊίοι.  ἰγταπηϊοιᾶς, 
Ἠοποιγεᾷ ΡΥ Αἴπεῃς 1 ὅσ9. 
ἀοδοεπάαπίς εχεπιρί ἔτοπι 
Πινρ]ες ὃ 195 Ε., δἴαΐιιε ἵπ 
Ῥετδία 4 99 

ΑΤΙΞΙΟΠΙΕΠΕς, Ἀ][οβδδεπῖαπ Πετο, 
5εΠαςςσγ Πεατί οἳ ὃ 993 

Ατϊδίορμαπες, ροεῖ οἳ ΟΙ 
Οοπιεάγ, αποϊεᾷ (ΙΑ πίσ]νέα 
49 Ε) ὃ 177. τας. 681) 4 
9ὔ9. (Οἰοιάᾶς 149-159) ὅ 
981. Ε., επ]ογεᾷ Ίσεποε αἲ 
Αἴπεης ὃ 981. 999 

Απίδίορμοηπ, γοίμεν οἳ Ῥο]γ- 
Ρποῖις, 5οπ απᾶ Ῥαρί] οἳ 
Αβ]αορμοηπ 4 981 

Ατ]δίοί]α. ἵδασπετ ο8 Α]εχ- 
αΠάΕΓ 1 69. 4 997. Ποποιιγεᾶ 
ϱν ΡΠΙΙΡ 1 101, Ἱπίεν- 
Ῥγείεά Ἠοππαεγ ἐθία., τεριιΏ]ὲ 
Φίαρεῖτα {ἐθία., 4 955. οοπι- 
Ῥ]αϊπθδς οἳ {ε]]ουν ουΠΣΠΙεη 
{θίᾶ., 959, Εοιπαεᾶ ΠΠετατγ 
οπΠοῖδπῃ ὔ7, ἀεαίῃ ρ]αππεά 
Ὦγ ΑΙεχαπᾶετ 5 69 απά η. 8, 
ἰαασΏί Επάοχας 967 
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ΙΝΡΕΣ 

Ατηημηειιοιαης, εχροετί ᾖἵπ 
ΤΠαΘοτγ οἳ ΠΙΠΙΡεΙς ὃ 1Τ1 

Ατίαρμετηες, Ρεγβίαπ σεπετα] 
«επί αρα]ηςδί Ἀαχος απά 
Ἐτεϊτία 1 ὅσ9. Ἰο5ί 5Πῖρς οη 
σοαςί οϐ Αῑσα ἐθία. 

Ατίαχετχε», Ρτοίμεν οἱ Ονγτις 
ἴπε ΥοιπΠςεν, ποῖ Ιονεά Ὦν 
πποίῃετ Ρεσαιι5ε ]εςς Ῥεαιι{]- 
Γι] ὃ θ9ῦ 

Ατίειηϊς, Ῥτοϊθοίτεςς οἳ οΠ]1]ά- 
Ρεᾷ 1 965. 5]εν; Απιρηϊιοπ)ς5 
ομΙ]άτεπ 469. Πεν ἴεπιρ]ε αἲ 
Έρῃεριις α ἀεροβδίἴοτν {ο 
εἰαῖες απᾷ ρτϊ]ναῖε οῖσεῃς 
9 ὅ9 8, 5Ἰαπάεγεὰ 4 99. 
ΤεΠΠΡΙε αἲ Έρπεδις 117. 
Ἠγτηπεά Ὦ)γ Φοοσγαῖες 185. 
ἴατιςβῃί Βοαπιπαπάτ]ις Ἠπ- 
Ἠπρ ὃ 169 η. ὃ 

Ατιςις, ἁἀερῖοει ροάς απᾶ 
{οτοες οΕ παϊιιτε Ίπ ΠπππαἨ 
{οτπα 1 907. Ἱπερίτο Ῥε]ίεξ 
ἵῃ ροᾷς 2 49 Ε.. οὐσαςδΙοπα]]γ 
οοπἰτ]ρα[ο Ίάεας ποῖ ἔουπᾶ 
Ιπτηγίῃς 51. ΠαπάἴσαρςΤ98.. 
Ἠπηϊίαξίοπς ο τπαἰετία] 89 

Απειερίαᾶθς, πιαρ]θἰταίε αἲ 
Ῥτιρα ὅ 419 

Ακο]ερίας, Ἠῖ5 5οη5 Ἠθα]εις 1 
965 

Αδογα.Ποπιεοξ Ηες]οςᾷ 5419 8. 
Αγία, τα]εᾷ Ὦγ Ῥεγδία αξ {αγας 

Όπε Τπάϊες 1 191. 191. 199. 
5αβ]εοί Το οἴπετς(1.ς. Ποπιε) 
661, Ἱπναᾶαεά ὮΥγ Μαοσε- 
ἀοπίαης ὃ 9099. 4 911. Ἡς 
οἶἵπεςδ ΡΤΟΡΤΕΣΡΙνε 207. ΟΥΕΓ- 
τάπ υγ Αρες]ιαας 407. 5 7. 
ἴπε Ἠοτᾶςες ος 997, ἰπεαίτος 
5Ροπδοτεᾷ οοπιρε[Ιοῃς 1η 
ἀεσ]ατπα]οπ 969 

4Ρ4 

ΑΠΡ. 5οπ οΕ Ηγτίασας, τδεᾷ 
Ὦν ἨΠοππετ ἴο ἱγριγ αἁἲς- 
οΏθάΊεποε απᾶ Ῥοαδίέα]- 
πεςδς 4 998 Ε, 

Αδραρῖα, οἳ ΝΠείας, νέο ος 
Ῥογτίο]α». Πεν Ειποετα] οτα- 
Ποπ ὃ 9Τ9 απᾶ η. 9 

Αςς6ς, τε]αϊῖοπς υγ Ἠογδες 
2 9τή. '' αδς᾽ς «Παάονν 8 
98ο, ἰπεῖτ Ῥταγῖης 999, 
πιαϊζεὰ νηἩ Ππιατες 409 

Αειγραπῖρα], Αδθγτίαπ γα]εγ 
5 99 Π. 1. 5οπιείΙΠΙθ» σ0Π- 
{5ο να βατάαπαρα]]ιις 
91 Π. Ἰ 

Αδδντίαπς, ταἶπεά Ὦν Ίακ- 
τν ὃ 999, οοπΕιςεά να 
Ὠγτίαῃς 11 η. 2 

Αδἴετοραειϊς. 50Ππ οἳ Ῥαεοπ. 
νιοιπᾶεὰ ΑοΠπιιες 1 619 

ΑΦΙΤΟΠΟΠΙΕΙ5, ἰπεῖτ Ἰπον- 
Ίεάρε ὃ 1659. Ειποϊῖοπ απὰ 
ο αἱρππεπί 1565 {8.. 109 

Αδΐγαρες, πιαϊειπα] σταπς- 
{αΐἴπεν οἱ Ογτις 2 165, οεπ- 
φιιγεὰ Ἠοτίαπο ὃὅ 4ὔ απ 
η. ὦς Ῥομπὰ νι ρο]άεῃ 
{οἱίετς 997 απᾶ η. 8 

Ακθίγαπακ., 5οπ οἳ Ἠεσῖοτ, 
Ἠιτ]εὰ {ο ἀεαίμ ἔγοπι ννα]]ς 
οἱ του 1 669 

Αἰα]απία, ανεηπρεὰ Ὦγ Νε]ε- 
ἂσετ ὃ 196 π. 1 

Αἰπεπα, ππατί]α] ἰγαῖπ ος 1 9. 
ἀεδίτογεᾶά Ἰετ οὗ οἳἳγ 
(Ἴτογ) 455. ἵπ ριαῖδε ο 
Ώεϊρμοριας ἰπ]σκεὰ Ἠεσίου 
6909, Έτο]αἨ δαΠΟΙιατγ 669. 
{α]γεδί απὰ ν]δεει 2 09, 
εἰαΐια Ὦν Ρμεϊάῖας {βία., 
οοπϊοερίαπί {οτ ριτῖσε ο 
Ῥεαιιῖν 3965, αβτοπίεὰ Ὦγ 



ΙΝΡΗΝ 

Αἷακ ἴε Τιουῖανπ ὃ 961, 
Ποποιτοά αἲ Τανδις 980. 
ραΐοη οἱ Αίπεηπς 4 19, 
5Ιαπάεγεὰ 99. 109. ἵπ Ἠο- 
πε απά Εατρίάες ἆἱδ- 
σι]δεὰ Οάγρδδεις Ριαῖ ποῖ 
Ἰπ Αοδομγ]α5᾽ Ὠ)]οσείες 
949. ὁ49, 5Ώτίπε αἲ Βρατία 
τείαρε οἱ Ραιδαπῖας 407, 
Ῥτοπιασμιις 4135 π. 1, ἀῑς- 
δϊσεὰ Οἀγδδειις 449. Που 
γερτοαςΏ ὃ ΙΤὸ απᾶ Π. Ὁ. 
ανοιᾶεὰ ὮΥ ρει]ατοις 920 
απᾶ η. ὃ, 920. παᾶο Ο4γ5- 
5ει5 Ῥεαιξα] 9.1 

Αἰπεπῖαῃπς, οπιρε]]σπεᾶα ΑίΠ- 
εης 1 78. πιατίαὶ εχρ]οῖῖς 
{φία.. 5ννοτᾶα οἳ ἈΠατάοπ]ας 
απᾶ ομε]ἀς ἔπτοπι ἘγΙΟ5 
ἀεάϊσοαίεά ἐρία.. τεδατ]εὰ 
ϱν Ρεϊςιςίταῖιις 45 Ες ἵη- 
τοτεδίαὰ ἵπ ἄταπια 966, 
ποποιτεςᾷ ἴγταππῖο]άες ὅδθ, 
Ἠα]] ο ΠΠ] ΠΙαίῖοπ 2 9Τ. οοΠ- 
Π]οίς να Ῥετδία 119. νὶο- 
ἴογ οἙὔ Οπίάος δρα. 
ΙΠΙΘΓΟΟΙΙΥ5Ο να πια]ά-δεί- 
ναηῖς 149, 5Ίανες ἵπ ΦΙοΙ]γ 
απᾶ Ῥε]οροπποςε 107, ἀε- 
{ααϊ αἲ Ασοαπίμας ἐβρία.. 
{γεεᾷ 5Ίανοας 169. οοηςδι]{οὰ 
ΑΡο]ο αροιί βΙοΙαπ εκ- 
ροεάἹΠοπ 900. ΙΠΙΕΤΤΘΡΠΙΙΠΙ 
976. οποδε Οτ]ῆας Ιανυρίνεν 
{θία., Ἱπβιεποςὰ Ὦ}γ Ρεϊςὶς- 
ἰγαίις 997. ιπάςεν Ἰεαάςι- 
5Πῖρ οἳ Τποεπαϊδίοσ]ες 929, 
οοιτί Ἠοπιαπς ὃ 109. ποῖ 
Ψθα]ν 111. ρ]αάϊαίοτία 
5Ἠοννς ἵπ ἰποαίε 190 Ε., 
εογαρα]οις5 αν ἴο »ίαϊιος 
199, Ἰοδῖ Ριῖππαςγ 196. οοἩΠ- 

νιοίοὰ Τιερίῖπος ἐρία., Γα]]ειι 
οἩ εν]] ἆαγς 161. παπά οἵ- 
εἶοοᾶ οπασἱε 1756. οοπιῖς 
Ίσεποε 177. οι]Πναϊοᾶ ΡΗΥ- 
σα] Ῥγονγοςς 961. αἀππ]τεα 
{ου ἀενοῖίοπ ἵο οΓαἴουΥ. 
Ροεγ απά ἆταπια {δία., 
το]εγαίεᾶ οοπη]ο αβιδε 981. 
Ῥιπίδῃεά Ῥοουγαῖες 981 Ε., 
ἀεδεσταῖεᾶ οἰίαϊιες οἳ Ὦε- 
ππεἰγίις απἀ ΡΠΙΙρ 4 99, 
ἀεϊβοά ΡΠΙΙΡ 99 8, 6ανο 
Φοσταίεςδ α Πεατῖπρ 18”. 
αποϊοπῖ ΡΙΟΥΥ ἆπια ἴο ΠΙΟΤα]- 
Πγ απᾶ Ίονοε οἳ Ἰεανπίηρ 
901. οἶν]] νναν 9987. θεπεβίοᾶ 
Ὦγ Φο]οι. Απδίεῖᾶςες, απἀ 
Ῥετῖσ]ας 999, πιοδῖ ἀ6πιο- 
οταϊίίο 919 Ε,, εχεοιἰίεᾶᾷ 3ο0- 
οταῖες 999. οαρίατοὰ ὃ 49 
απᾶ Ππ. ὅ. απἰοσμίποποις, 
πιὶρταϊεὰ ο Ἐπβροεα απὰ 
Ιαΐεν Ναρ]ες ὅδ. πο ΙοΠΡ6Υ 
πιαδίεις ὅθ, αποθδίοτς ο 

Νεαροβίαῃς ὅ9, ΤΙ, οδίτα- 
οἶσεὰ Ατγιδιεϊάες 119. πιεί 
ἀοαία Ἰπ Τιαυγτιπῖα 161 
απᾶ η. ὃ, Ἱποταβίιάε ἴο- 
νγαγά ]εαᾶςις 199 Ε,, πιαᾶςα 
τεαιέδί τερανάϊπς ΞαΠΠΟ5 
919. οιγδεᾷ νιο]αΐοι» ος 
Φο]οπ)5 Ίαννς 991 

Αἰπεποάογας, ραποτα[ίαςι 2 
9607 

Αἰπεποᾶογας. Φίοίς ῬΗΙ]ο- 
8ΟΡΠΕΣ, Ποποιτεὰ Ὦν Αι- 
ριδίιις ὃ 919 

Αἴπεπς, οπιρε]]]ςσπεά 1 Τὸ. 
νὶςιιεὰά Ὦν Ὠϊορεπες 961, 
911, 15 ἱοροβταρΏν οθία., 
εχιεπῖ 969. ἀοδίτογοά ὮΥ 
Χεογχες ὅὔ9. οο]οπίσεὰ Τοπία 

49 5 
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2 108. να]]5 ἀερίτογεᾶ 119. 
τεβιδεᾷ οΙΗΖεπςΠΙρ ἴο 5ἶαγες 
159. 909. αἴϊαοκεα Ὦγ 
Ὠατίας 961, εο]οπίσεὰ (γίΠ- 
ΠΟ απά ΞΕ6ΓΙΡΗΟΡ 491, τε- 
ΠΊΟΥΘΣ ΠαΠΠΘ οΕ οοπάεπιπεὰ 
ἔτοπι αἴῆσεῃπ το] ὁὃ 99, 
ἀεσο]ῖπε 191. 5αποϊιατγ ος 
Ἠουδε απᾶ Μαϊάεῃ 949 απ 
η. 1. τῖνα] οἱ Βρατία ὦθῶ, 
Ῥε]οηπρς ἴο Αἴμεπα 4 19. 
1γεεὰ Ὦν Οονιπίι ΙΤ, αἲ- 
ἱεππρί ἴο ἴγταπηϊσο ΟΥΕΥ 
Ἠε]]ας {ο]εᾶ Ὦγ ΟοτΙπίῃ 
ΙΤ ἐ.. Γουρῃί Ξρατία {ΟΥ 
Ῥτίπιαςν Τὸ. 89. Ῥτοππίῃ- 
εησθ Ιπ (Ἴτοεσε 190. οχα]{εὰ 
ὮῬν ἼΠερειις 921, Ῥαϊπιεα 
Ῥοτο]μ 969. ἀἁταπιαϊτῖο σοἩ- 
ἰοςίς ὁ41. Περμαεδίείϊτη 
418 Π. 1. ονευψΠε]ππεᾷ ὮΥ 
Ῥϊοδοιτ] ὃ 19. ντοπρεᾷ ὮΥ 
ογαΐοτς 97 απᾶ π. 1. {α]]ετ 
οη εν]] ἆαγς ὅ9. Ρας οπιαϊε 
{θίά., Ῥορα]ατ αδδοπΙΡ]γ 
16Η. αἴἴασκοὰ ὮΥ Ἐττγς- 
πεις 197, 5Ποα]ίεγεᾷ ἨΠετα- 
ο]ε]ᾷαε {ρία. 

Αἰπ]είες,. Ιδίμπιίαπ νΙοῖο 
Ι4ο]πεά 1 411. ἱναϊπίπς 2 
917. επάιτο ενεπ ἀεαῖ]ι ὃ 
95, 5οοιτρεά {οτ αι πρ 
οοπἰαξδί 1925. Ῥτορεν οοη- 
ἀποί 199. ἀερεπεταῖε ἸΙπα 
191. Ἱη ςΊπιῖ]ε 4 οὔ 

ΑἰΠ]είϊσο5. {οΥ Ἰοϊκιγεα οἶαςς 1 
169, οοπΙραγες νν] ννατίατα 
2991.98Ί,. οοτταρίίοη 8 199, 
εβεοί προπ οοιΠΙτγ Ῥεορ]ε 
166. 51σεα Παπαῖσαρ 49 

ΑΙΠΟΡ. ΡΤΟΠΙΟΠΙΟΥΥ Ἱπ Τητασα, 
εεγετοᾷ Ὦγ Κεγχος 1 119 

406 

Αἰπείᾶας, ἨΠιαπιοιγεᾷ Ὦγ Ἠο- 
ΠΠΕΥ 1 479, οοππθοῖεὰ γη ἴ]α 
ΎΈτο]απς 699. ἀοπαϊπαϊεα ὮΥ 
ψγνῖνες ὃ 11. ἀθξδοσπα σα ἔγοπα 
Ῥε]ορς ἐθίά. 

ΑίΤεις. νν]{ε ἀεβ]εὰ ὉΥ ΤΗΥ- 
οδίος 1 4501. 2 149. 5εινεὰ 
αρ Τηγεςίες᾽ οπ]άτεηπ αἲ 
Ῥαπαιοαῖ 1 461. ὃ 991. Ἠετο 
Ἱπ ἱαρεᾶν ἆᾱ 107, ρῖνεῃ 
οπατροε οϐ ΑΤΡΟς ϱΡΥ ΕΥΥς- 
πεις ὃ 197 

Αεπάαπί αρ]πΐ, εκρ]αϊπεὰ 
Ὦγ Ὠϊορεπες 1 206 8, 

ΑἰΠςο Ὠϊα]εοῖ, επιρ]ογεᾶ ΡΥ 
Ἠοππετ 2 69 

Αἰῑσα, ΤορορΡταβΗγ απ ο]- 
πηαῖε 1 961, εἴγπιοΙοΡγ οΕ 
Π8ΊΠΟ ἐδρία., Ἰμγεαίεπεα 2 
94. Ῥ]απίοά ν οἶῖνε 
ἴπεες ϱυν Ρεϊδιδίγαῖις 991, 
Ῥτοᾶιισες Ῥιτεδίῖ Ποπεγ ὃ 
967. ιπῖτοὰ Ὦγ Τμεδειις 4 
991. ἴμτ]Είγ 5 ὅἵ απ π. 9 

ΑιιοϊΙοπεστς. ἀαεοτῖοᾶ 1 967 
Αιαρθ, πιοῖπεν οἱ Τε]ερῃιις 2 

155 
Άλρεας. Ἰΐπρ Ἱπ Ε]5, 5ίαρ]ες 

ο]εαπςεᾷ Ὦγ Ἠετασ]ες 1 
907, 4 949 

Ααριδίπις, Ποποιτεὰ ΑἴΠεπο- 
ἄοτις ὃ 919, '' ἴμο 5οσοπᾶᾷ 
(αοδατ.. {ανοιτοᾷ Τατδιις 
949.961. οπά οΓΑτεῖαςδ5ο 9θὔ 

Ααῑῑς, Τρηϊσεπεῖα δαογ]βσοὰ 
αἲ 1 999 

Απίοϊγοις, σταπά{αἴμετ οἳ 
Οἀγδδεις, Ιεαγπεᾷ Ρο]ΙΤΥ 
{γοπι Ἠδγππες 1 407 

Ῥαβδς, 5οιναπί οΕ ΗΙΡΡαΕΙΠΟΠ 
4 οἹ 
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Ῥαῦγ]οῃ. 1 195, 916. υηΙπίετ 
τοδίάεποςο ο Ρετείαπ Κῑπρ 
90]. ἈὈνίσοο ἴπε δἱζοε ος 
Αίπεης 9609, ππα]]ς οἳ 971. 
{οιπᾶεὰ Ὁν Ἀίπας απἀ 
Βεπηϊγαπηίς 2 19 απ Π. ὃ, 
959. ἴακεηπ Ὦνγ Λ]εχαπᾶεν 
961, οοδΏ]γ Ὀι]άϊπος ὃ 3990. 
τα]εᾷ Ὦγ Φατάαπαρα]]αις ὃ 
99, 8οεπε οἳ ΑΙεχαπάογ’5 
ἀεαῖα 65. ονεΓοΟοπιε ὮΥ 
Ίοργτις 61 

Ῥαβγ]οπίαῃ. {αρτῖος 5 906. 
ἰγαᾶς 909 

Ῥαοσλμαπῖδ, πιαάάεπεᾶ Ὦ} 
50ης ὃ 999, ϱαΓΙΥ ος 
ἐθία.. ππϊτασι]οιιδ]ν 5πρ- 
ρ]ῖεὰ υγ πε, πα]]]ς, απ 
Ἠοπεγ 929 Ε., Ἱεαρ αροιῖ 
Ῥήοηυγςδας 999 

Ῥαοσ]ῖο, {ανη-ςκΙπ απα Τπγτ- 
βι5 ὃ 929, τενε]ς 991. τ]ῖος 
459 

Ῥαοῖς, Ῥτορῃοεί 2 191. ὃ 991 
Ῥαοΐτα, Ῥετδίαπ οἵιψ, 'γα]]ς 

1 198. «πνϊπίεγ τεςδοτί ο 
Ῥετδίαπ ΚΙπρ 9601. 2 19 

Ῥαοϊτίαπς, νὶδῖ ΑΙεχαπαάτία 
3 911. ΠοΙδεπιεῃπ 919. νγθατ 
πτραπ απαᾶ ἴτοιδεις ο 179. 
56εΏ Ιπ Ἠοππε {ρία. 

Ῥα]]ς, οοἰοιτεά 1 985. Ρεσιῖ]α 
]αᾷς ὅ 925 

Ῥαπϊςηπιεπί, Ὠϊδσοοσιτ5δεθ οἩ 
Ὀϊο᾿ς 2 89-191 

Ῥαπαιεῖ, αἸ]εσοτγ ο 24925 8Π., 
Ῥεπανίοιι αἲ ὃ 9995 ΕΕ, 4 
9ΤΤ, οατρίηρ ϱιεςίς ὅ 119 

Ῥατρατίαπς. οοπαιιοῖ ἵπ ΓΠίααᾶ 
1 89. Ῥοτπαγ Ρο α5 
απ]παΙς 2 69. ΥΨΟΙΣΠΙΡ 
πιοιπίαϊῃπς,  ἴπεε, απᾶ 

εἴοπος θ6, ἰπεῖν υνοτᾶς ἵπ 
Ἠοππεν 69. αἴπετ Έτοπι 
ἄτεεκς Ιπ Ῥεαιίγ. ἄγεςς, 
απᾶά Ιαησιαςσο 987, νεα} 
Ίοης Παῖτ ὃ 401 

Ῥαχτςδιπᾶὂ, πιοίµετ οξ ἨΠετασ]ες 
50Π ΟΕ ΑΙεχαπάετ ὅ 67 π. 9 

Ραϊῃς. οπτε ΙπάΙσεςίίοη 1 201. 
η) Πμή 

Ῥαϊιεῖα, πποιπᾶά Πθαν παπι. 
σα]]εά Ῥεπια ἈΊγτίπες Ὦγ 
ἴπε σος 1 495. 468 

Ῥεασοῃπς, Ἰπνεπίεά Ὦν βα]α- 
πε(ες 2 109 

ΒῬοαα15, οοπρίε]]αίοῃ., ποῖ νίς- 
1ρ]6 ἵπ [παῖα 4 ὦθ9 

Ῥοαςί5, αι]εῖ ππεη α5ἱθερ οΥ 
νε]] {εὰ ὃ 919 

Ῥεαιίγ., Γ)δοοιτδε οἩ 2 2Τ]- 
989. πιαδοι]ίπο ἀεσπίηρ., 
{οπη]πῖπε Ἰποτεαβσδίης 92190, 
ἵγρες 987. Ηεοίον’ς Ρεαιῖγ 
989. πιαδοι]πο Ῥεαιῖγ αᾱ- 
πη]τεᾶ ὮΥ πνοπιεπ ὅ 986 

Ῥοες. Π]ςίταϊῖε ερδεπ[ία]ς οϐ 
δοοᾶᾷ πονετηππεπὶ 1 197, 
Κίπρ ας πο πο 197, 
5θηςῖΡ]ο 4 140. ἀενοίεᾶ ἴο 
Ἠΐνε 197, 6αΙΤΥ Ρεββ]ες {ου 
Ῥα]]αςῖ ἐρία., ἴγεαϊταεπί Ὦγ 
{ΑΥΠΙΘΥ5 {ρίά. 

Ῥοεεί]ε». ἆο ποῖ ἰαδίο Αἰῑο 
Ώοπεγ ὃ 967 

Ῥερρατς. ποῖ ἰγιαςίννοτίαν 1 
401, 5Παπιθᾷ Ὦ} ερίςοᾶε ος 
Ίτας ὃ 109 

Ῥε]]ετορποῃ. οοπτασεοις ἃ 
199, οοπΙπεπί ὅ 9960 

Βϊοη. Ογπῖο ΡΠΙΙΟ5ΟΡΠΕΣ, τε- 
ςαταῖπςρ ρορια]ατΙίγ 5 119 

Ῥιτά-Ηππο, ρτοσιτοᾷ ἔτοπι οι 
211 

40 
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Ῥιτᾶς, αἰϊτασϊεὰ Ὦγ οὖ]ς 2 ὅ. 
18. ὃ 408. οοποοτα 4 140. 
{αβ]ε οἳ Βιτᾶς απ Ον] 2 
11 Ε.. 5 189 {., οααρΠὶ ὮΥ 
πη]δ[]εἴος 189. κερί ἵπ 6αρα5 
191 

Ῥπηγηῖα, ἵπ Αδὶα 
Πϊπες 4 798. 87 

Ῥ]ασ]ς Φεα. ν]διτεᾷ Ὦγ ἨἘΠο- 
αἴαπ νγατδηῖρς ὃ 107 

ἘῬοα5. οοπιθ οἷοδαο Ὕπεη εκ- 
Παιιδίεᾶ 2 985 

Ῥοαΐταςε, αἲ Γ5ἵμπιῖαῃ (σαπιες 
471 

Ῥοαἵςνγαϊπς, ποῖ οοπαρεϊεηῖ ἴο 

οοπΙππαπά ου Ρο ἔτίγεπιε 
2 109 

Ῥοάγ. οοπίταςίεα να 5οι] 
1 191. 4 49. αἲ ννατ νῃ 
5οιι]2 411. α[Π]οίίοης 411 Ε.. 
οοπιροδίΠοἨῃ 419.  οοπι- 
Ῥατεᾷ Το ἴοπιῦ 5 ὦὅ 

Ῥοεο[ία. Παιιπί οἳ Μιαδες { 
91. 419, ὅ9θο, ιπὶβεά ὮΥ 
Ἐραπιίποπάας 4 991. 5 67 

Ῥοεο[ίαπς. διαρια 1 441 Ε. 
5 ὅδ. αἰ]ες οἳ Τῃοδεις 1 
601. Ε., ᾱ ὅδ. αρρεαταηςε 
95π. Ἱπ ΑΡαπιεπιποη)5 
ΑΤΠΙΥ 4 409 

Ῥοοξς. τεαᾶῖηπσ οδθεηπῖ]α] ἴο 
εἀισα[ῖοπ 1 181. οἱ θου]κς 
Ῥγεξεγτεὰ Ῥεσαιδε Ὠεϊίετ 
ν/ΙΓΓεη απᾶ οη Ροΐἴογ ραβοΓ 
2989. ποενν Ῥου]ςς ἀϊδσιι]δεα 
α5 ο] {δία., Ῥήτομαςδε 4 
1τ1 

Ῥοο]ςσε]]ετ». οοιπῖενΕαοῖῖ ο]ὰ 
Ῥουξκς 2 9889 

Ῥοτθας, 50Π5 δαϊ]εά οἩπ ἴ]πα 
Άτσο 1 2259 

Ῥοτγδίπεπος, ἴονη ἵπ Τηταςε, 

408 

ΝΤΙΠΟΥ, 

Ἱππαβρ]απῖς νὶςῖ Τςἱμππῖαη 
(παππες ἴο πεαν ὨΏϊορεπος 1 
405. νὶςϊτεὰ Ὦγ Ὠ]ο ἃ 491, 
ΠαπΠΙΕὰ {ον τῖνεν Ὀαϊ θἵζιι- 
αἴεὰ οπ ἨΗγραπίς ἐδρία., 
Πἱ5ίουγ απᾶ Ῥτοδεπί σίαῖο 
493 Β.,, πγε]οοππεᾷ Ὠ]ο 491. 
Ἱππαρ]ίαπίς εαν Ῥ]ασ]ς 
431 Ε.. οο]οηπγ οἳ ΝΤΠείιις 
439 απα π. 9, Ἰπίεγεδίεα Ιῃ 
ἩἨοπιεγ4θθ.ταενοτος Αοβί]]ες 
{θίά., 5Ῥεακς Ῥοογ (τεε]ς 
491. κποννς Πίαα ὮΥ Πεατί 
{ρία.. αασκεᾶὰ ὮΥ 3ο6γ- 
Ὠμαπς 495. αδδεπΙβΙνγ Ὦν 
Τεπαρ]ε οἱ 7εις 491. Ῥεορ]ε 
νεα Ἰοπρ Παῖγ απ Ῥεατᾶς 
{ρίά., αποϊεπὶί Ογεε] οἵἳιγ 
{φία..  80ΟΠΙε Ἱππαβριαπίς 
Ίονε Ρ]αΐο 445 

Βοτγδίπεπες., ἴμε τῖνεν Ὠπίε- 
Ρεν, Ίατσε απᾶά Ῥεαιῖβα] 
ὃ 4391. ΙορορταρΏν 491 Ε. 
ςα]ἰ-ννοτ]κς 43253 

Ῥοτγςίπεπ]ῆς ΤἨϊδοοιτδα ὃ 
4111-41 ὅ 

Ῥοχίηρ. ἰαοῖῖος 1 98Η. 2 9650. 
Ἰαβοτῖοις ὦ8ῷ 

Βογς. Ρ]αγ '"Κίπος 118948. 
«πατε οἰζεπδΗΙρ ὃ 441 Ε.. 
εἵπςσ οπεαρ ἀῑιε 4 
169. νιοιπ]ά Ἰ]κα ἴο πιοσ]ς 
ἴεασπετς ὃ 185. ἀοοαοῖνεᾶ 
μη Ἰπισ]]εροπες απᾶ 
Ῥα]]ς 995. Ὀτιρεᾶ ἴο Ἠανε 
Παῖτ οπῖ 9960, ἀε]ριίι Ἱπ 
αἰῃ]αεῖῖς οοπῖεδίς απ Γεαίτα 
916 

Ῥτασμπιαπες. ἀενοῖαᾷ ἴο οοπ- 
ἴεπιρ]αίίοηπ ὃ 411. επά- 
αποςο {βίΙ., αἀνίδε Γπαάῖαῃ 
ΠΠΟΠάΤΟΗΣς 4 801. 5ε]{-σοῃ- 
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το], τἱσμίεοισης»ς, απά 
Κπον]εάρε οἳ Είτε ἐδίά. 

Ἐτιςεῖς, Ἰονεᾷ Ὦγ Αοπί]ιες 1 
69. ἰτεαἰπεπί Ὦν Άρα- 
ΠΙΘΠΙΠΟΠ 4 411 Ε.. 5 1. ξοπὰ 
οἳ Αοβί]ιες 9, ἀερατίεὰ ἵπ 
5ΟΥΤΟΥ/ 17 

ΒῬνοίπε], ὁὃ 907 
Ῥτοίπεμ]-κεερεις. ἀἰδστασθξι] 

1 3965 Ε.. ἰο]οταίεὰ 967. 
5οοτηπθά 2 191. σα]]εὰ νῖ]α 
ΏᾶΠΠες ὅ 9650. αἰἴεπά στεαῖ 
παϊίοπα] ραϊπετίπος {βρίΙ., 
919 

Ῥυ]]άσις, 5 141. ποῖ Ἰπαῖς- 
Ῥεηδαβ]ε 149 

Ῥι]]ς. οοπἱγαδίθοα νυν οἴ]ογ 
απ]τηα]ς 1 9ὔ ΕΠ. δυπιρο]ῖο 
οἳ ἸκΙπρςΠΙρ {βία 

Ῥιτία]. ἀεπ]ίεα ἰγαϊίους 9 89 8, 
πΠάΘΥ απιδρίσος οϐ ἴμε δίαῖα 
99 απά π. 1 

Βιδ]τῖς, πιγίῃίσα] Ἰκϊῖπςσ ο 
Ἠραυνρί, εποοιπίεν ντ 
Ηενασ]ες 1 996. ὁ 917 

Ῥιίΐσπεις, εχρετί ογαβίδΠιΘΠ 
5 11. 9659. 919 

Ῥγσαπίϊαπι, οουτῖς Ἠοπιαῃς ὃ 
109. πεατ Ροπῖιις 907, ππᾶς 
Η5Η σαδί α5ποτο {ρίά., 415 

Οαπιθα, οἴἵαᾶε] οἳ Τπεβες, 
φιιν]ναᾷ ἀεδίγιοίίοι 1 οὔὅ 

Οαεπεις, Τ αρ Ἰκίπο, 5Πι- 
πιοπθοᾷ Νεδίογ ὃ 409 

(αερα. '' πο 5εοοπᾷ ) (Λι- 
Ρ5ἴιις) ἔανοιτεᾷ Τατδιις ὃ 
949. ὦ61. Ῥτορετίγ ο]αϊππεα 
{ου 4 996 

(ἄθδατεα, απϊαεπ[Ιβεᾶ οἳίγ, 
5ππα]]ει: ἴπαπ Ῥνισα Ὀιιῖ 
νετγ (τοε]ις 4 9607 

0αἰαῖς. αἰλ]αείῖο 5οηπ οἱ Βογο6ας 
1 991, πνοπ {οοϊασο αἲ 
15(Ππιῖαπ (παππες 4 15 

Οα1]α5.. εαν Αἰπεπίαη, 
50η α 5Ἴανε ἵπ Τῆταςσε 2 
157. οδἰαῖε οἰαϊπιεὰ Ὦγ ἵπι- 
Ῥοδΐον 159, 'νεὰ Εριπισθ 
απᾶ ρα]ᾷ ἀερί οἱ ΜΠΠαάες 
5 901 

0αορᾶ, πιηςε οΕ ογαἴοΥγ απᾶ 
ερῖο Ῥοείγ 1 65. πιοῖποαν 
ος Οτρµειις ἃὃ 990, ὅ 9Τ9, 
παὰά εις «παπρε απίπια]ς 
ΙΠίο ΠΠΠΙαΠ ἔογπα ὃ 996 

0αδίμεπος, 5ορΒῖςί, 5]αϊπ Ὦγ 
ριαρ]] ΑΙεχαπάεν ὃ 635 απὰ 
π, 8 

αἱ ειναϊις. Ἱππαριαπί ο 
ἨΒουγγδίμοαπες, {οπᾶ οἱ ἨΗο- 
ΠΠΕΓ ὃ 497 Ε, 

Οα]γάοπίαπ Ῥοατπαπί, ὅ 19 
Π. 4. 

Οα]γπιπίαπς, Ιδ]απᾶςετς Ππθαγ 
005 3 ὅδ απᾶ η. 9 

Οα1γρξδο. εν ρτοῦο 1 Ττ, 
ἴοιά Οάγδεεις αβροιῖ ἆε- 
Ραΐεςδ οἳ σοᾷς 461. νὶςιζεὰ 
Ὦνγ Ηετππες ἃ 193. 

0απιβγςδες, 5οπ οἱ Ογτιας ἴπε 
(τααῖ, απυνῖδο τΗ]εγ 2 991. 
αριιδεᾷ 6ογρ5ο οϐ Απιαςίς 
4 49. επἰταςιεἁ ρα]ασε ἴο 
Μαρ] ὃ 195 

Οαπάαι]ες, Ἰκίπςδ οἱ Τναῖα. 
γα]πεᾶ Ὦν Ἱπίαϊιπαίοη ΕοΥ 
νε ὃ 69 απᾶ Π. ϐ 

Οαβραπεις, {αἴπετ οἱ ΘίΠεπε]ας 
ὃ 69 η. 7 

Οαβρήπετεις, οαρε οἳ Εαβροεα 
1 908, 90/. 917 

Οαρραᾶοσίαπςδ, ππατκεῖ Ἱπ 
Οεἰαεπας ὃ 4056 

490 



ΙΝΡΕΧ 

σα)ς, {εἰ 5 409. Ατοαϊαη ΟΥ 
1 ασοπίαπ {βίά. 

Οαρίαϊη, ἀεβπεα 4 405 
οατία, Ποπιε ος Ἀ[ε]αποσπιας 

ἴμο Ε]άει 2 960Τ. Ῥτορετίγ 
οἳ Ἠποάες ὃ 61. 5αρρ]Ιεᾶ 
γενεηπιε {ἔοτ Ἠμποᾶςς 1065. 
Ῥτοϊεσοῖεᾶ ὮΥ (εἰαεπαε 406 

Οοατίαη, τερι]κεὰ Ὦ) ἨΠοπιετ 
{ογ εχίταναραηςε Ιπ ἄντεδς 
1 89. ἄορς 2 1Τ1 

Οατίοῃ. ἁταπ]κεηπ οπατασίετ 
1η 6ΟΠΙΕΔΥ ὃ 2659 

Οατπεαςᾶες., ῬΠΙΙο5οΡΗες νο 
{οΥ Π]5 οΠανπηΙπρ' 5ἵγ]ε σγας 
ΟΟΠΙΠΙΟΠΙΥ οοπρΙᾳετοά 5ο- 
ΡΗϊ5ί 5ὃ 67, οοπἰταδἰοἁ 
να Ώιο 969 

Οατραίμος, 15]απὰ 
Ἠμοᾶες ὃ ὅδ 

Οατίπαρ]πίαης, σιϊ]άεὰ ὮΥ 
ἩἨαππο απᾶά Ἠαππίρα] 2 

ΠθαΙ 

991 {. οοπίτο]εὰ ΠαΙγ 
κεγεηίεεπ Ύγεατ θία., 
ἀπῖνειπ Έοπ ϱΟατίμασε 
{δίά., Ὑναν νι Θγτασιςε 4 
21 

Οατγδίας, ἴονη Ἱπ Επβροεα, 
εχροτίεᾷ νατιεραϊεὰ τπατ- 
Ῥ]ες ὅ 201 

Οαδδαπάτα, ἀῑνίπε]γ Ἱπδρ]ιγεα 
1 489. ὃ 19 απ π. 9. Ῥτ]εςί- 
655 οϐ ΑΡοῇιο, οπίγαρεᾷ ἵπ 
Αἴλεπα)5 δαποἴιαχγ 1 θὰ, 
πγεὰᾶεὰ Ὦν ΑΡΑΠΙΕΠΙΠΟΠ 
669 {Ε.. ποῖ Ἱπίετίο; {ο 
ΑΡητος1{θ Ίπ Ῥεαιῖγ ὃ 999. 
ο]αΐπ Ὦν (ΟἸψίεπιπερδίτα ὃ 
15 Π. 1. 1Τ, Ἰονεὰ ΡΥ Αρα- 
ΠΠ6ΠΙΠΟΠ 19 

Οαδία]ία, {οιπίαϊηπ αἲ Πε]ρῃ!, 
οἶεατ νγαϊετς ὃ 290 

440 

Οαρίου, ποῖ αἲ Ἔτου 1 601, 
Ὠνοίπειτ οἳ ἨΠε]επ 2 968, 
ννοη {οοΐτασαο αἲ Τ5ππιῖαπ 
(παπιος 4 12, {ατηϊ]γ οοη- 
ΠΕΧΙΟΠ5 ὅ 19, ονεγν/πε]πιθᾶ 
Αίπεης {ρίά. 

Οαἴα]οριιαο οϐ Εαϊτ Ἠοπιεη, 
Ῥοεπῃ ο Ηες]οᾶ 1 ὅ9 

Οαἴαπιῖΐζες, ὃ 999. 995. ἴθγπῃ 
ο τερτοαςῃ ὁ 109 

Οαἴροαῖ, Ρρτονοετῥ ὅ 179 
Οαἴῆε, Πλαδίταῖε εδεεη{ῖα]ς οί 

5οοᾶᾷ ρονετηπιεπί 1 197, 
ἴθπᾶςγ ποογες 9 999, 4 145. 
γτεςεηῖ περ]εοί 996. ἀεσοογεὰ 
Ὦγ δρτῖρ ο{ρτοεῃ ὃ 89 

ΟαιπίαΠς, Ιπ Αδία ΝΤΠΟΥ, 
{οοῇδα ὃ ὅδ απᾶ π. 8, 
5οογπαᾶ 191. αῃιοίεᾶ ντ] 
{ενετ 961 

Οαπἴετγ., αδεᾷ Ὦγ Ῥηγεῖοῖαης 
2199. 4 910. 499 

(0οαᾶαδ, οἨΏαδπι Ιπίο ΥΠΙοἩ 
Ὡρατίαης οαδί οτππῖπα]ς 5 
999 απᾶ Π. 4. 

Ο0εστοβς. πιγίμίσα] ἸΙπρ ο 
ΑἴΠεΠςδ, ΦΠαάΙΠΕΣ ππεπ ος 
Ίου ΟΙτί 5 109 

Οεαεπαε, οἵιγ ἵπ Ῥητγρία, 
ὮΙδοοιπ5ε ἀε]ίνετεὰ Ἱπ ὃ 
980-410. αάναπίαρες 4093 Η., 
γΊνεις 406. πιατκεὶ οεπῖίτε 
{θία., ἴαχαος {ἐθίᾶ., οοιτί 
Ῥιιδίπεςς 406 Ε., Ῥι]νγατ]ς 
οἱ ΡΗτγρία, Τ,γάῖα, απᾶὰ 
Οατῖα 405 

Οε]ίς, 4 97, Ὀτιϊιᾶς αἀνὶςεᾶ 
Κκίπρς 401, Ἠανε πο 
ΊΠΡΕΥ ὃὅ 309 απᾶ η. 1 

Οεπεμτεας, Ῥρονί οἳ Οοτίπί]ι 
411 

Οεπίαιγς, ῬΤοΡεΠπγ οἱ Ιχῖοη 



ΙΝΡΕΣΝ 

1 9329, Ἰηνεπίιεά Ὦ}Υ Ῥοεῖς 
απᾶ ατῃςίς ὃ 199. Ῥαπαιεῖ 
990. ἄταπκεῃ αΠά ΑΠΙΟΤΟΙΙ5 
969. Πσηὶ πι Τιαρίίης 2 
80] απάῃ. 1. 44181. 1] 

Οεπϊρεᾶες, 5]ουγεδί οἳ ογεερ- 
Ίπσ ἐΠίηπσς 1 495 

Οερμα]]επίαῃς, οοατίεᾶ Ῥεπε- 
Ιορᾶ 1 649 

0ετσορες, ἴετπι αρρ]εᾶ ἴο 
Τατείαηπς ὃ 909 

(6Παετοπεα., Ραΐ]ε οἱ 1 51. 2 
169 

ΟΠα]οῖς,. ἴονπ Ἱπ Έπβροεα. 
{οιππᾶεᾷ Οπππας ὃ ὅδ Π. 4 

ΟΠα]οορορδοηῦ. (τεεκ εαι]- 
να]επὶ οἱ ΑΠαποβατρις. 
Ἰαῦε] αἰίασλεᾶ ἴο δίαΐιια οί 
Α]οϊριαᾶες 4 99 απᾶ η. 4 

ΟΠα]κίς, ἁἀῑνιπο Παπιςθ ΕΟΓ 
Ῥιτὰ ΚΥπιϊπαϊς 1 495. 4659 

ΟΠατῖσ]ες, 2 941 
Οπατίάεπαιας5, Γϊδοοινςδε επ- 

Πθεά 2 996-496. Ἱπιταϊεςα 
Ῥϊο 409 

ΟΠατιοῖς,. οδδοηπίία] Ίπον- 
]εάρε οἳ ἀτίνει 1 179, 
εἰαΐπε Ὦν ΤΥδῖρρις ὃ 91 
απά η. 1. 5Ἴσσθδς ΙΠ ταςα 
οἨ. γατ ἀεπιαπᾶς οοποοτὰ 
4 101 Ε.. δΙπα]]ο ὃ 91 

ΟΠατίχεπις. 2 941 
ΟΠας5Ηίψ., Ἱπιρετ]]εά ἔπτοιρ]ι 

{ο]εγαπσςθ οἳ Ὀτοίπεϊς 1 
367 8. 

Οπεῖτοῃ. Ἠεα]ετ 1 29698, ἴπῖογ 
οἳ Αοβί]ες 4 491. ατσιιος 
η ΑοΠί]]ες 499 Π., οα]]εὰ 
5ορΗη!]5ί ΡΥ ΑοΠΏί]]ες 4956 

ΟΠεδοπεςε, Ταπτίς, σεῖς 5α]ῖ 
{γοπι Βοτγςδίπεπες ὃ 425 

ΟἨεγδοπεςε, Τμτασῖα”, Ῥγία] 

Ρ]ασε οἱ Ρτοϊες]]αϊϊς 1 605, 
Ε]]οά Ὦν Άσµαεαπς ὅδ07. 
Αοπαθαης πηζμάτανν ἴο ὅ9ι 

Οπεςιπιιἰς, {εά {ο δυνῖπο { 92 
Οµ]άτεῃ., Ι4επΗβεά Ὦγ πες]κ- 

Ίασες 1 179. ἀείειτοά ὮΥ 
Ποβροβ]ῃης 949, αγα]ᾷ οἳ 
ἀορς 407. 5ροϊεᾶ Ὦν 5ετ- 
ναπῖς 49Τ. 5αρροςδίοις 
441. 2 149 {.. ὃ 157. Ρρίαγ 
νηῖα Ώγαο 2 119. ἀτῖνο Πιεῃ 
πας 991. Ἱεατηϊης ἴο ἴα]ικς 
999, α5Παππεᾶ ἴο πιακε τρ 
απαττεὶς 4 69. απαἱςοτῖπι- 
Ππαης 89. περοττεᾷ ἴο 
ἴεασῃοενς {οτ θαᾶ Ῥεπανίοιιτ 
αἲ Ἠοπιε 241, Ῥταγεά {ου 
985. Ῥεσι]]εά Ὦγν ἴαιες οϐ 
Τ,απιῖα 989. {θαις ὃ 107. 
απηιιςδεᾷ απά σι]ᾷεὰ ὉὮΥ 
ΏΙΙΥ565’ ἴα]ες 157 

ΟἨίππαετα, Ἰπγεπῖεά Ὦ} Ροείς 
απᾶ ατιϊςίς ὃ 199 

6Πίο5. νπαο 1 9609, 981. τε- 
Ῥιαΐοά Ρἰτίηρ]ασε οἳ Ηοπιετ 
3δῦ απᾶ η. 1. ποῖ πιο] 
ἴα]]κεὰ αροιῖ 4 9561 

0ποτεριας, {αποβοπατν ο 
ἀταπιαϊῖο {εδίϊναις 4 941 
απᾶ η. 8 

Οπογαςες, Ιπίτοάισεα ὮὉὮΥ 
Πετα]ὰ 1 39399. οοπῖεςίϊπς 
969. 5αογεᾷ ἠ{δίᾶ.,. ΟΡΕΥ 
Ἰεαᾶετ 2 197. ιΠῖδοη 6556Π- 
Πα] ὃ 179. 4 101. 981. τε- 
Ῥτονεᾶα αιάϊεποε ὁὃ 179, 
441. ἵπ ἰχασῖο οοπίεςίς 4 
841. Ἱεαᾶστς οἱ 4065 

0Ἠτγδα, ἴοπνηπ πεατ Ττογ. 
αἰίατ οἳ ΑΡο]ο 4 447 απὰ 
η. 9. ὃ Ἱ απά ῃπ. 1 

ΟἨηγςεῖς, 1 470, 4 447 ηΠ. 9, 

441 



ΙΝΡΕΧ 

Ώϊδοοιγςε επ Πεά ο 1 Π., 
5ἴοτγ ποῖ τιδοά Ὦγ ἀναπια- 
Πδίς 1. Ῥρτϊίσεὰά Ὦν Άρα- 
ΠΠΘΠΙΠΟΠ ὁ, ὅὄ. δ5ΙΠΡΊΙΙαΤΓ 
οοπάιοῖ Τ, Ἰαᾶ πο ρτῖε- 
ναπςε αρα]ηςί ΑΡαΠΙΘΠΙΠΟΠ 
9, τποῖ[ῖνοες {ου ΡΊΠΡ' ΙΠΤΕΥ- 
νεπῖΙοηπ οϐ (Ἠτγδες 1. 
ἀἴδρ]εαδεᾶ Ὦν ΑσαΠΙΕΠΙΠΟΠ 
15. Ῥτιάεπί 1Τ. τεδίοτεὰ 
Το {αΐμετ Ὦγ Οάγδεειις ἐρίά., 
91 

0Ἠτγρες, 1 415. εοπά οί τε- 
ραταΙηπρ ἀἁαιρηίεν ὃ ὅ Ε, 
ειρ]οοί ο ΑοΠαεαπς ἑρίά., 
ν]ς]εὰ οαπιρ ἵπ Τεπῖῃ γεαγ 
οἳ ἵνατ Τ. Ριάάεπ ὮΥ 6Ἠτγ- 
5οῖς ἴο επἰτεαϊ Άσομαεαης 11 

ΟἨγγδίρριδ, ΡΗΙΟΡΟΡΗΕΥ. Ἱη- 
οοης]ςίεπῖ νυν ρτοίεδςῖοῃς 
4 949 

ΟἨτγδίρριδ, 5οπ οἳ ΡεΙοῤς. 
Ἰονεά υγ Γαἴας 1 491 

ΟἹσαᾶαε, 5ἵηπρ Ὕήπεπ ἐμ]γςίγ 4 
961. 5 109 

ΟµΠσῖα, νὶςιεὰ Ὦν ἨΠοᾶίαπ 
νγαγδη]ρς ὃ 107. 165. ρεορ]ε 
ν]ς] Αἰεχαπαάτία 911. Τατ- 
5µ5 οαρῖίαι 3989, ἜΤατσιις 
πθίτορο]ϊ5 Φ49, οἵ]ες Ῥτο- 
βτοβδῖνε 4 90ἵ 

Οπποῃ., 5οΠ ος ΝΠαςςς, οαΠ- 
σο]]εᾷ {αἰπετς  ἀερί ὮΥ 
ππαττγίηρ Ε]ριπ]σῦ [ο (α]- 
Πας ὃ 901 απα η. 4, ν]οζοτ]- 
οις αἲ Ονρτιας 201 

(ππγτας, πιγμίσα] ΚΙπρ οϐ 
ΟΥρτις. {αππεᾷ {οτ νγεα]ίῃ 
απᾶ Ῥοαιίγ 1 998 

01σᾶδ, {Γεὰ νἰοπι οογπε] 
Ῥεττίες 1 989, ἀταρρεὰ 
οοπιραπΊοης οἳ Οάἀγδδεις 

449 

989, 991. πιασ]ςο 479. ἴιγποά 
ΠΕΠ ΙΠίο 5 ΝΙΠε απᾶ Ἠγο]νες 
ὃ 901, πετ οον/ανᾶ]γ Ποπς 
5 9098 

(παντα, 4 ἸἼδ. 5 1599. Νετο 
δαης το ΙΤ1 

Οµ0γ. ἀεβπεα ὃ 499. 449. οαΠ- 
ποῖ Ῥο αἀπιϊπ]δίεγεα ννΙ]ι- 
οῖ Ίαν ὃ 941, 5οπι6 οἶῖες 
απννα]]εά {ρία. 

ΟἸεαπίμες, ΡΠΙΙΟ5ΟΡΠΟΥ, οοΠ- 
ἱταά]οῖς Ετρῖάςς απ 3ο0- 
Ῥμοσ]ες αβοιί νεα] 1 
949 απ π. 9, Ἱποοπςϊςίεπ{ 
νηἩ Ῥτο[οςδίοης 4 949 

(Ἠεατοβας, Ώρατίαπ ϱεπετα]. 
ἴγεαςλετοιδ]γ 5]αΐπ ϱγ Τὶ5- 
5αΡΠεγπες ὃ 9238 

(ἠοϊπίας, {αΐπετ οἱ Α]οϊρίααςες 
2 929, 4 99 

ΟΠεἰδίπεπες, Αἰποπίαη 5ἱαϊος- 
ΊΠαΠ 2 9998 

(εϊδίπεπες. ἴγταπί ο8 ΦΙΟγοΟΠ. 
οα]]εὰ οΡΡΤΕΣΣΟΥ Ὦγ ΑΡρο]]ο 
1 195 απὰ π. 1, ἀααρΠμίετ 
ος 481 

Οεῖίιις. ΝΠασοεαοπῖαπ οῇΏῇσοτ, 
]αΐπ ὮΥ Αἰεχαπάεν ὃ 68 
απά Π. 8 

Οιεοπιργοῖας, Βρατίαπ, {αΐμετ 
οϐ Ῥαιδαπίας 4 407 

ΟἸοοπιεπος, Βρατίανπ ἸΚΙπρ. 
εχρε]]εᾷ ἔτοπι Αἴπεπς Ὦγ 
Οοππίμίαης 4 17 

6Ἴοοῦ, σιυ]άΙπρ ερ ο 
Αίπεης 2 929, ἀεπιαροριε 
4 οἱ 9 

6Ἱετ]ςς. ἀεσγιεᾶ 1 9547 
6ᾖοα]ςς, οσσαδίοπ τ]αϊσι]ε 1 

ΨΊΟΤΗΏ αἶοπο ὃ 177 8. τερι- 
Ίαγ]ν Ὑνοτη αἶοπε Ὦγ ΡΗΙ]ο- 
5οΡῄετς 179 



ΓΗΝΡΕΗΣ 

ΟἸνιεπιπερίνα, 
Ἠγπάατεῖς απᾶ Τιεάα 1 
4109. ὃ 11, 5εἀισοεά ὮΥ 
Αερ]ϊςίῃμις 2 149, οοπιραγεᾶ 
ντα ΟἨΠτγεεῖ ὮΥυ Άρα- 
ΠΙΘΠΙΠΟΠ ὃ ὃ, οΓΠε] απᾶ 
Ῥο]ά 11. δΙδίετ οἳ 1)1οδοιγΙ 
19. ἀἱδραταφεά Ὦγ Άρα- 
ΠΠΕΠΗΠΟΠ ἐδρία., 51ον Άρα- 
ΠΠΘΠΙΠΟΠ απά ϱαδεαπάτα 
15 π. 1, πε]ρεά Αεσὶςίηιις 
5ιαγ ΑΡαπιεπιποη 96, 5]αϊπ 
Ὦν Οτοσίος {βία.. ἵγριπες 
πιατ]ία] ΙπΠάεΠίγ 999. 4ε- 
ποιπσεᾷ Ὦγ ΑΡαπΙΕΠΙΠΟΠ 
Ἰπ Ηαάες 921 Ε. 

Οπ]άπαςδ, 5οεπο οἳ Αἰπεπίαπ 
νΙοῖοτγ 2 119 

Οποδδίαης, «ἀππσεοῃ 
ΤΕ αὈγτίπία 5 908 

0οαἳς, οἳ σοαῖ-ςικίπ ὃ 408 
Οοββ]εις, αςδεὰ Ὦνγ Βοογαίες 

ας Ἱ]αςίταοης 1 110 
0οοξς, Ῥργεδεπἰεᾶ Ὦγ 

ἀεταςῖς 5 99, 105 
Οοἵης, {α]δεΙγ εἴταοκ ὃ 99, 

οοιπίεγἑοῖς ο, ἴοδίς ο 
5επιῄπεπεςς ὃ 119. ἁἀἲς- 
σατᾷεᾷ νΠεη ποτ οιί 115 

Οο]σ]ῖς. 5ουνΏ η ἀτασοπ)ς 
ἴδείῃ Ὀν ;αςοπ 2 9056 

6ο]οπε]. ἀεβπεᾶ 4 405 
Οο]οπῖες, τε]αίϊοπ ἴο ρατεπῖ 

οἵιγ 2 491 
ΟοΙορποΠ. περιϊεά ιγίπρ]ασα 

οἳ ΠΟΠΙΕΓ. ποῖ ππΙσἩ ἴα]ικεᾶ 
αροπῖ 4 9561. οαπ Ὠοαςί ο 
ΆΡρο]ο ἐδία. 

0ος. θαά]ν Ῥτοκεπ ἵπ 4 369 
Οοπιεάγ, ἰτεαῖς οϐ 5αρροςί- 

Ἠῆοιις ομΙ]άτεπ 2 151, πον’ 
οοπΏπεᾶ {ο Ι' αποϊεπῖ 

απᾶ 

ραε- 

ἀαιρμίες οἳ | ρτοᾶισίῖοηπς 941. Ἰσεπος 
ὃ 1ΤΤ, αΠΟΠΨΠΙΟΙΣ5 απἴΠογ 
ααοῖεᾶ 195. οπαταοῖετς 268. 
πηαάε ἰταῖης ρα]αίαθ]ιε Ὦγ 
ἸαασΏίει 989. τενῖνα] οἳ 
οἱἷά οοπιθάῖες 4 497 απ 
η, 

0οποογά. Γ)ϊδοοιγδες οη 4 48- 
95. 94-105. 106-141. 149- 
169. Ιαιάσςᾶ ὅδ Π.., Ὀείντεεπ 
ἈΙοοπιθα]α απᾶ Ἀίσαθα ὅἤ. 
Ρταϊςσεᾷ Ὦγ γροεῖς, ΡΙΙ]ο- 
5ΟΡΠΕΤ5. απά Πϊςίοτίαης 9, 
πη]ίες ἴπε εἰεπιεπίῖς 61 
οδεεη{]α] ἵπ ἴμε Ποππε 69 Ε,. 
Ρρτασῖσα] αἀναπίασες Το Ε,, 
87 Ε., πποτο Ῥτεοῖοις ἴμαῃ 
νεα] 101 Ε. σοᾶς απἀ 
ππῖνειςε 141 Π.. Ῥταϊσεὰ 
161 Ε.. εδδεηπ!]α] ἴο ππεΠ απᾶ 
ροᾶς 3989 

Οοπαάοιϊετῖ. 5 101. Ὀοαςίιι] 
ν επ ἁταπ]ς 985 Ε, 

ΟοπβαρταϊβίοΠ. 5Ιπηῖ]ε ος 3 919 
οοποπ. απ οΠιοῖα] αἲ Ά]εχ- 

απατία ὁ 949 
Όοποιπ. Αἰπεπίαπ 5επεταΙ, 

ν]οϊοτῖοις οῦ Οπίᾶιις 2 119 
Όοποπ. Ἰαΐε ϱταπιππατία (2). 

νγοτίῃ τεαᾶβῖπς 2 293 Ε, 
Οοπηςίε]]αίῖοης, ὃ 461 απᾶ Π. 9 
Οοπνι]δίοης. αβ]ϊοῖ ἴπε Ροὰγ 

2411 

ΟοτΙπίῃ, ν]ςιτοά Ὦγ ΑΙεκαπᾶεν 
1 119. νὶςϊτεὰ Ὦν ὨΏϊοβεπες 
951. Ὀτθεσγ 3909. Ἠοπιε οΕ 
Ώίϊοβεπες 9τ9,. Πατροιτς 
απαᾶ Πείαεταε ἀται; ογονγᾶς 
{δίά.. ἑδοτοξςδγοαᾶς ος 
(πγεεσα  {θία. 2 909. 
νὶςσηεά Ὦν Ἠποάίαπ νατ- 
κΠῖρς ὃ 107. Γοαπίαῖη πιαᾶε 

44ῷ 



1ΝΡΕΝ 

Ὦψ Ῥοραδας 469. ἀῑΠΥ- 
ταπηρῖο ο«Πποτας οἳ Ατίοηῃ 
4 ὅ Ε., νΙςΙτεᾶ Ὦγ Ῥο]οη Τ. 
ππε Ρρτοππεπαᾶς ος Πε]]ας”) 
9, νΙδιεὰά Ὦν ΠΗετοάοῖις 
ϱ 8, Ἰρτατγ οοπίαϊπεἁ 
κἰαΐιε οἳ Εανοιπις 11. 
Ῥορεϊᾶοπ ν]ες να Ηε]ίς 
{ΟΥ Ῥοβδεβδῖοπ 19 Ε., τοίαβε 
οἳ Ὠϊοηγδ]ις 91. Πε]]επ]Ζεὰ 
95 Ε,, {ανοιτεὰ Ὦγ ΑΡῄῃτο- 
ἀῑτ6 38. '' Ρο Ῥτονυ απά 
ςἴεγη οἱ ἨΗε]]ας 96, ΕΠΝΥ 
οἱ αἱ] τθία., ἔαπιοιςδ {ο0Υ 
ατῖ ννοτ]κ ὅ 90Τ απα π. | 

ΟοτΙπίμίαπς, Ῥτοδίάε αἲ Τ5{1ι- 
ΠΙΙΔΠ (ααππες { 9860, αἆϊς- 
τεσαγᾷεὰ Ὠϊορεπες 406. 
{οτραᾶε Ὠϊορεπες ἴο ὙγεαΥ 
οτονη οἱ Ρῖπε 409. ϱ]ααάϊα- 
ἴοτῖα] «ποννς ὁ 195 {8.. ἔα]]εη 
οὐ εν]] ἆαγς 161. οι]Πναϊεὰ 
Ῥηγδῖσα] Ῥτουγοςς 961. οποε 
Ῥτε-επηϊπεπῖ {ος Ἰαδῆσε 4 
17. {τεεά Αἴπεπς ᾖΛ{δίά.. 
{γεεᾷ Ἠε]]ας ἔτοπι Αἴπεπς 
απὰ Θρατῖα 17 Ε. ψῖϊαι 
ΈΠερες απ ΕΠΙ ορροδεά 
Βρατία 19. να]οιτ αἲ ΤΠει- 
ΤΊΟΡΥΊάε απᾶ Φα]απιῖς {θίά., 
ἀεαὰ αἴ ῥα]απδ οοπι- 
ππεππογαϊοεά Ὦ}γ Βπιοπίᾶες 
ἐθία.. Επεεᾶ 9161 ἔοπι 
Οατίμαρε απᾶ ΘΆγτασιμδε 
{γοπη ἴγταπίς 91. οο]οπ]πεᾶ 
Ὀγτασιςδε {Ρίά. 

Οοτπιογαπῖς., ὃ 997 
6 οτδε]εῖ-πιακοτς, ὃ 919 
Οοτγβαπίες, Ῥοβ5εςς ἴ]ε Α]εχ- 

απάτίαης ὃ 999 
0οτγ7α, 1 981 
Οοξπιαίϊο». ἀεοτ]εᾷ 1 οὔ5δ 

491 1: 

Οοιποῖ] οἳ 8 ἨΗιπάτεα, αἲ 
Αίμεης 4 919 Ε. 

Οοιτίεδαης. ὁ 161. 109 
Οοιτίς, αἰταοί πιοῖ]εγ ΤΠτοηρ 

5 406 Ε. 
Οονείοιδηθδς,. Ὠἱδοοιτδθ ΟΠ 

2 191-201 
ον” απ Ῥ]οαρ]Ἡ, Ῥτονετῦ 5 

119 
οταῦ, αδθὶςσίεᾷ Ἠγάτα αρα]ηςὶ 

Ἠετασ]ες 5 ὁοτ 
Οταπείοῃ, ϱΥπιπαδΙαπα αἲ ϐ6ο- 

τιπίΏ 1 119. αἀπιῖτεᾶ 905. 
Ἠοπῃε ο{ Ώοβεπες ὦτ9, 405 

Οταποθς, οἰπιῖ]ε ἵπ ἨΠοπιοτ 1 
83. πιοᾷαο οἳ Πϊσπι 199. 
πηὶργαϊε Ιπ 5εατο οί {οοᾷ 
20τ 

Οταῖος, ο{ ΝΤα]]ος. Ιπτεγρτείεά 
Ἠοππετ 4 96ἤ 

Οταπας, οοπιίς Ῥοεῖ, οϱἩ- 
Ίογες Ίσεπος ὃ 281. ααοϊεὰ 
4 403 

Οτεῖε, δαρρΙεᾶὰ Τγοιτρι5 
ντ Ἠοππενῖο Ῥοειης 1 Τ9, 
ὅ9ο, Τιαργτιπί ὃ 16Η, 
ΤΈπερειι5᾽ εδοαρε {τοπ 9256 

016γς, Ῥτοσ]αίπα τεννατάς {οτ 
ἴπ]ενες απᾶ τΙπαναγς 1 ὔἹ 

ο]μας, Αἰπεπίαπ ΡροµΗοίαη. 
οπε οἱ ἴπε Τηϊτίιγ 4 915, 
ν]εννς οπ Ῥοεαιῖγ {δθία., 
«Ἠοδεπ Ιαν/ρΊνοτ {ρίά. 

ο ν]σος, ὁ 109 
Οτοεςις., πϊςιιπαεΓδίοοᾶ οτασ]α 

1 491, νὶςιεὰ Ὦγ Βο]οπ 499, 
5 49, 69, 109, νγαγπεὰ ὮΥ 
ΑΡο]ο 2 9ὔ, ΒΕΠΕΤΟΙΙ5 ἴο- 
ν/ατᾶ οτασ]ε 9Η, πιαᾶε 5ροτί 
οῇϐ ργεθάγ ππεπ 907, 4 909, 
Ῥ]απιεᾶ Εογίιπε {οτ Ίος 
οἱ 5οπ 5 40 απᾶ Π. 9. 4ε- 



ΙΝΡΕΝ 

τῖγεᾶ ρτεαῖ υγεα]ίῃ Έτοπι 
Ῥαοΐοιας 3989, 5σεπετοις 
{οιγατα ΆἈ]οπιαεοπ 3959 Ε, 

6ποπιις. {αἴπετ ο Ηετα 1 4056. 
πιιΏ]αϊεά ἵταπις ὅδθ, 
πηιΠ]αίεά Ὦγ Όεις {θία., 
εἰάεςσί ΚΙπρ οξ ἴπε σοᾷς 2 
199. ἵῃ Ῥοπάαρςε ἐθία. 

Οτοΐοη, «τθεκ οοἱοπγ Ἱπ 
ΠαΙγ. ἀεδο]αίε ὃ 997, 14]ε- 
πεςς ὃ ὅτ, Ώεπιοσεᾶες 271 

(πονψηςδ. Ἰάτο 5εεκετ» αξἴογ 
τεριαἴίοπ ὃ 89 απᾶ η. 9, 
πιαᾶε ΟΕ ο1ϊνε, οα]ς. ἵνγ. 
ΠηΥΤΙΙε 9] απ π. 1. 115. 
οἳ αἰπ]είιο νιοίοτς 98 απᾶ 
Π. 9, Ο]γπιρίο ο: Εγίμίαπ 
985 

Οἵερίας. Πδίοτίαη, τεραταῖπρ 
Φατάαπαρα]]ας 5329 Π. 1 

Οἴεεδίαςδ, 5οπ ο ΟΓΠΙΘΠΙΙ5. 
{αΐΠεχ οἱ ΕπΙππαειις 2 1501 

Οππιαε, 5εῦ]εά Ἀαρ]ες ὃ 49. 
{οαπάςά Ὦγ 0Πα]οῖς ὅὅ π. 4 

Οµδίοπι. Ὠϊδσοοιιτ5δε ο ὃ 96] - 
90ἵ. ἀεβπεᾶ 9589. 5αβ]εοῖ 
ἴο οοηςίαπῖ 5ογαΠην {δία., 
δαϊῃπς νο]απίατν οῬεᾶΊεπος 
ἐθίᾶ., ογεαῖες Ῥο]ῖν οξ ἔγεε 
ΠιθηΏ 9056. να]ά εσεῃ Ιπ παν 
ο 

Όγαχατες. Κῑπσ οἳ ἈΙεάες, 
πε]ρεαᾶ 5αοἷς Ἀίπενεῃ ὅ 911 
π. 2 

0γο]οπες, νυὶςιῖ ἴπε απίνειςε 
409 

ΟγΥο]ορες. δ]απά οἳ ὃ 911, ἴπ 
ἩἨοππετ 4 989, Ηΐε οἳ 6 οἱ 
απά π. 6 

Ο0γο]ορς, ἴμε, 5ἴοτγ οἱ 1 478. 
ἁταπ]κεη απᾶ απποτοιις 393268 

0ψαΙρρθ, Αιτρῖνε Ῥτ]εδίεςς, 

πιοῖπεντ οξ Ο]εοὈῖς 
Ῥϊΐίοη ὃ 1 απᾶ π. 9 

Ογάπις, τῖνει ἵπ ΈΤατεις ὃ 
ρτ5 Ε. 

Οσπιὸ, Ἠοπιε οἳ Ατὶςίοᾶίοιις 
ὃ 96 απᾶ π. 9 

Ογπῖσ5, Ῥαᾶ Ἱπῆπεποςο η 
Α]εχαπατία ὃ 181. ρυπηπίης 
τΘίεγεΠοε 999. ν]ενγοὰ να 
56ΟΤΠ 997 Ε. 

ΟΥΠΟΡΕΤΡΕΣ, σΥυπιπαδίῖαπι αἲ 
ΑἰΠεΠς, {τεαιπεπίεά ὮὉΥ 
ποη- ΑἰΠεπίαης 2 141 

Ονρτας, νϊδηεὰ Ὦγ ΗΠποαάῖαπ 
γ/ατςμῖρς ὃ 1071. ἴα]ε οἱ ὅ 
4Τ,. ποπ ἴοτ Άϊπεης ὮΥ 
Οπποπ 901 

ΟΥρΡε]ας, ἰγταπὶ οἱ ΟοτΙπίῃ, 
ἀεα]σαῖεᾶ οπεςί αἲ ΟΙγπιρῖα 
1 419. {αϊπετ οἳ Ῥεγίιαπαςτ 
4 ὅ, 5ἴαΐπε οξ Ῥεαίεπ σο]ᾷ 
αἲ ΟΙγπιρία 1989 απᾶ Ἡ. 1 

Οντας με Ε]άετ, Εοιπᾶεᾶ 
Ῥογδίαη εππρίτε απᾶ {ος- 
ἴετεά Ὦγ ὅΖεις 1 101. οαρ- 
Ματεᾷ Βαβγ]οπ Όἷα πε τῖνεγ 
199. ναδσα] οἳ Αδίγαρες 2 
169. ἔτεεά Ῥεγεῖαης {ρίά.. 
920, ϐ1]] {α]κεὰ αὈοιῖ 939. 
δυϊάϊπρ δρ]τῖϊ οἱ Ῥετεῖαης 
999, τα]οᾷ Ῥετδίαπς 4 4056. 
εἰαῖπ Ὦν Τοπιγτῖς 5 46 απὰ 
η. ὄ, 49, οοπαιετεά ἈΤεᾶςες 
61. τεδοιεᾷ Ὦγ 5ρα]κο ἐδία. 
Π. ΤἹ, Ῥοιπά Αδίγαςες νι 
6ο]άεπ {είζεις 427 απᾶ Π. ὃ 

Όντας με ΎὙοιπβε”, οαπι- 
ραΐση οἱ 1 ϱΤΤ, ρτεβεγγεὰ 
Ὦν Ῥατγςαῖβὶς Ῥευσαιιςε οἳ 
Ρεαιῖγ 5 996 απᾶ Π. 

Ογίπεγα, ἔοιπάεᾶ Ὦγ Βρατία 
2491 

απᾶ 

445 
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ΟγίἈποδ, Άοερεαπ ἍᾖἹδ]απᾶ, 
οο]οπίζοὰ Ὦγ Αίπεῃς 2 491 

Ογ2ῖοιδ, οἩ. ἴπε Ῥτοροπ!ϊ5, 
ν]ςιτεὰ Ὦ}γ Ὀιο 2 9917 . 

Ώαεᾶα]ας, πιγιῃίσα] ατεςίι 2 
51. ἀεσοαοϊνεᾶ Ῥιι]] 977. ἵπι- 
ρατίεὰ πιοβῖοπ [ο 5ίαϊιες 
4 19, 17, 48, ὃ 161. οτ][ῖ- 
οἶσεᾶ 167 Ε., οἶενεν ατ]βσςγ 
929 

ὮΏαπαδ, ἀαιρΠβίεν οἳ Αογίδιας. 
5ΠΟΥΥΕΥ οἳ φο]ᾶ ὃ 3589 

Ώαποῖηρ., ΙἹπάεσθπογ ἀεοτ]εὰ 
ὮῬγ ΑἰΙεχαπάᾶετ 1 87. 89. οϐ 
Κοιτεῖες ἀρίᾶά.. ποί αρ- 
Ῥτονεᾶ {ον ἴπε ρου 9608. 
ἵπ Ἠϊρροάτοπιε 2 9050. οϐ 
ἴμο Πεανεπ]γ Πορδί 5 441 

ἘΏατάαπας, τα]οᾷ ἴπε ΡΗΤΥ- 
σίαπς 4 407 

Ώατῖας Τ, Ῥα]ασε 1 Τὸ. πιοῖ]εγ 
ΑΤΠΙΥ 189. οα]εὰ 5Πορ- 
Κεερετ 910. ὅδ9. ἰπεαϊππεπῖ 
οἳ Πργρίίαη ρηῃγςιοῖαης 2 
199. σιϊάϊπρ εδρὶιπί ο 
Ῥετεῖα 961. να {δίᾶ., 4 
909. οιτεᾷ Ὦψ Ωεπιοσεᾶες 
5 971 

Ὠατῖις (Οοάοπιαππιις. ας 
Κκίπρ οϐ Ῥετδία 1 115 απᾶ 
η. 1. 191 Ε,. {αϊλεᾷ ἴο οΥΕΓ- 
σοπΠπς Α]οχαπάετ οὅὃ ϐθὔ, 
ΠΙΟΙΠεΓ πιαᾶε οΏρεϊδαπος 
1ο. Αἰεχαπᾶεγ απὰ [ο- 
Ῥμαεδίίοπ 67 απά π. 10, 
πιαᾶε ἈΤήπταπες τια]οτ ο 
Φατά]ς 197 

Ὠατιις ἈΝοϊημας. Κίπσ ο 
Ῥετεῖα (424-405 π.ο.) 1 105 

Ὠαιῖς, ἁἀλδραϊσεπεά αρα]ηςί 
Ναχοδ απᾶ Ετοίτία 1 ὅσ59. 

4416 

Ἰοδί 5Η1ρ5 οπ Ας οοα»ςί 
{ρία. 

Ώανιις, 5Ίανε τθ]ε ἵπ 6οπΙΕάΥ 
3 968 

Ώοεαᾶά Όρθα. Ἱπ 
Ῥα]ερίϊπε ὅ 9τ9 

Ώεαί], α τε]εαδε Εγοπι ΡΤΙδΟΠ 
ποιιδε ο 1ΐέε 2 409 

Ώεβῖς,. οαποε]]αϊίοπ 8ΟΠΙΕ- 
Ἠπιες Ἰαςιβεα ὃ Τὸ, οαπ- 
σε]]αίϊοπ {οτριάᾶαεπ ΤΤ 

ῬΏεσατοβγ. ὃ 401 
Ῥεετ, πι]ρταῖε 1 967 
Πεϊαπεῖγα., δοοιτδε οπ 4 

451-461. πατταϊεᾶ ΡΥ Ατοβι- 
Ίοεμάς απᾶ 3ορποσιες 4 
451. 5]δίον ο ἈΤειεαρετ 405 
π. 1. δΗηΙτί ος 469 απ π. 9 

Τ)6ἵποππεηΠες, {αἴπεγ οἱ (πε]οῃ 
409 

Ώοϊοσας, {οιπᾶετ οἳ Λ[εάϊαπ 
οπρίγε, Εορίοετεᾷ Ὦγν Ίειις 
1 101, τα]εά Μεᾶες 4 4050. 
τοῖ]εᾷ ἴο {οαπὰ επαρῖτε ὃ 65 

ἨΏεϊρβοβαςδ, Ὀτοίμετ οἳ Ἠες- 
ἴου,ς πιαγτ]οεᾷ ἨΠε]επ {1 497. 
01. σ41,. ὅδο. οοιπΠίεΓ- 

Γεϊτεὰ ν Αίπεπα 699 
Ώε]Ῥεταϊῖοπ, ϊδοοιΙδθ ΟΠ 

2 991-946 
Ώε]ρβ!, οτασ]ε αἲ 1 419, Ἱῃ- 

εοτ]ρίῖοπ αἲ 490. ν]5]οὰ ὮΥ 
Ταἴας 497, επτΙίοπεὰ ὮΥγ 
(πτοεδις 2 97, ἀεδρο]εᾶ 
Ὦγ Ἀενο ἃ 161. δἴαίιαο οϐ 
(οτρ]ας 4 9Τ, κσίαίιοε ο 
Ῥητγπὂδ 99, Ἱπιρονετίςμεά 
9ῦ, ΑΡρο]ο5 ἵεπιρ]ε ὃ 117. 
ΠΙΑΧΙΠΙΣ ΟΠ ΤΕΠΙΡΙε 197 απὰ 
πι, ἆ 

Ώε]ρῃ]ο Ἱπ]αποίίοπ, ὃ 191 
ὨΏεπιοίου, 5ἰαπάετοεὰ 4 99, 

ΙΠ{ετίοτ οἱ 
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Ώαπιαίετ 119. {ατπιεις) 
ΏαΠΙΕ {ον Εοτῖιπε ὁ 61. 9921 

Ἠεπιεϊτϊις οἱ Ῥμα]εταπι. 1600 
δίαΐιες  ἀοδίογοεά ὮὉῬγ 
Αἰπεπίαπς ἵπ δἴπσ]ε ἆαγ 
4 99 

ἨὨεπιεϊτιις Ῥομοτοεῖθας. ἴα]κεῃ 
οαρίϊνε απ αἀἷεὰ ἔτοπι 
ἁταπ]κεπηεςς ὃ 65 

ἘΏεπηϊροςᾶς. Ποποιτεᾶ {οι νΙτ- 
ἴπες ὅ 199 

Ἠεππϊατρο5, οβιοῖα] αἲ Τατ- 
δις ὃ 967 

Ώεπιοσαᾶες ος (0 τοῖοπ. Γαπιοιις 
Ρηγριοῖαη, Πεα]εᾷ Ἰατίιις 
ο Ιῃ 

Ἠεπποστᾶςγ.  Ἱπιργασίσαρ]αε 
{ουτπι οἳ ρονετηπιεπὶ 1 
1956 Ε., τα]ε οἱ πια]οτίγ ὃ 
11. απα]γςεᾷ 197 Ε., οεποε 
ἴο ετ]]οῖσε 4 159. 5ἰγεπρῖ]λ 
ἄερεπᾶς οἩ. ν]δάοπι απᾶ 
ζαϊν ἀεαΙπς 39399 

Ώοεπιοσγ]{1δ. ΡΠΙΙΟΣΟΡΗΟΘΗ, 
σα]εᾷ Ἠοπιεν "' ἀἰνίπεϊν 
Ἱηδρίτεά 4 οοτ 

ἨῬεπιοάοσις, ἨΠοπιετίο ατα. 
εΊπασς οἳ Ἀ/οοάεπ Ἠοτςε 1 
4Τ9 

Ώοπιοπαδδα. 5ἱουγ ος ὃ 41 Ε,, 
εἰαΐπε απάἀ εριίαρῃ {ρίά. 

ὮεπιοδίΠεπες. ογαϊἴογ, ο)Ρ- 
Ῥοδεᾶ ΡΠΙΙΡ 1 68. εχοεὶς 
ἵῃ νίσοιγ. ΙΠιρτγεςδῖνεπεςς 
ος ἰποισηί, απά οορίοις- 
πεςς οἱ ἀῑοίίοηπ 2 993. Ἱπι- 
Ριϊδοπεᾷ ὃ ὁἵ απ ηΠ. 1. 
ααοϊεᾷ 67 Π. ὃ 

Ῥεπῖϊςί, 1 95 
Ώοειισα]ῖοπ. ἴπε (ατοεὶκ Ἀοαῃ. 

πανοᾶ ἰμο τασο ἔτοπι ἆε- 
εἰτισίῖοτ ὃ 4656 

Ίρειις εἰ πιασλίπα, Ξοοσγαῖες 2 
101 

Ῥιοῖηρ. 1 98δ. 2 491. ὃ 159 
Ὠιοϊαίῖοη., 2 {905 
Ῥιάγιπεῖαπα, Αροιιο)ς ἴεπιρ]α 

πηθαις ἈΠείις 4 115 
Ὀϊο οἳ Ῥτιξα, πΙαΠάΘΤΕΥ απᾶά 

5ε]{-ἰαισηί 1 Τ. νὶςιτεᾷ Ῥε]ο- 
Ῥοηπεςο αξ εχῖε 97 Ε, 
ἹπΏπιαῖε ασαιιαϊπίαηος ΥΕ 
ΤΈτα]απ 1050. Ῥο]άπεςς ἴο- 
ννατᾷ ὨοππίαἨ 111. 4 2907, 
919, Ιπάερεπάεπί απά 5επ- 
οτοις ἐρίά., τερεαίεᾷ αὶς- 
6ΟΤ565 ΟΠ 5ενετα] οσσαδίοη5 
1 449 {.. 4 417. ο 99. Ἱ]]- 
ΠδεαΠΗΠ 2 10. 4 108. 981. 999. 

5 οὐτ, Ὢοτε Ίοης Πατ 2 19. 
891, νὶςιεὰ (αείαε 2 91 6. 
εχῖ]οᾷ {ον ΕπΙεπάςΠΙρ νι 
Φαβίπις 91 απ πΠ. 1. οοΠ- 
πι]ίεὰ ΓΠε]ρῃῖο οπασ]ε 97. 
Ῥεσαππο ΡΠΙΙο5ορµεν ἀαγίπς 
οχί]ε 99, νΙςιτεᾷ Ποπιε 112. 
νἰςιεα Ογ2ΐοις 995. ξοπὰ 
ο πιιδῖ]ο 990, ποῖ ἔοπᾶ ος 
ἰαροᾶν 398ῷ, ϱΟΠΙΕΠΙΡΟ- 
τατίε5 Ῥτείεγ Ίπεη ο οἱὰ 
ἐθία.. ἴαοϊτατῃπ 409. ἆς- 
5ογ]Ώες Ἠϊπιςδει ἃὃ 985. 
ἀγεδςσεά Ἰϊ]κε Ονπῖος 937. 
νἰςτεᾷ Βοτγείπεπες 491. 
τεσεῖνεα οἰζεπδΠῖρ {τοπι 
Ἀϊσοοπιεαῖα 4 δΙ. τπςοςὶἱ- 
αΡ]α ἐβία., ΟΠ ΤΕΤΙΙΤΠ ΕΓΟΠΙ 
εχί]ε πηΙςμεά ἴο αἰίεπα {ο 
ρτϊναϊίε αβαῖτς 109 Π,, αϊς- 
αδτεά Ὦν Ῥτιδα {δρία., 
{οτίππος Ἱππραῖγεα Ὦγ εχῖ]α 
109 8. Ἱπατεα ἴο ρονοετίγ απἆ 
Πανάςη!ρ 111. 5οπ οοιτα- 
6εοις ἐδίά.. τεσυεϊνεᾶ Ἰοέίετ 
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{τοπ ἘΠΡετου 119 απ π. | 
9. οοππεχίοηπ η Ῥαβ]ίς 
νοτες αὖ Ἐπικα Ιπς 8. 
119 6, 991 6, οὐ , 
τε]αίοης5 Ὑνηη Αραιππεῖα 
199 8, 158 Ε., 151. ἐτ]επᾶ]γ 
τεσερῖίοη ἁατίπρ εχῖ]ε 1651. 
{απαῖ]ν Ποποιγεά νῃ οἳ]- 
2εηςΠΙρ Ἱπ Ἠοπιε απᾶ Άγρα- 
ππεῖα 125, Ῥορι]ατΙίγ απἀ 
{αΐε οἳ 5Ρεεσῃπε» 169 ϐΕ., 
ἀεαΠηςσς νηῖῃ Ῥτιδα 175. 
191. 19541. 909 8. 915 τ8.. 

φ19. 999 Ε,, 915 Ἠ.. αροιῖ 
{ο Ίεανε Ῥτιδα 189. 907. 
819. Γαπι]γ Ποποιτεᾷ Ὦν 
Ῥνιδα 199. ρταπά{αίπεγ 
Ρ]αππεᾶ ἴο εί Ἱπάερεῃ- 
ἆεποε {οι Ῥγιδα ἔγοπι Επῃ- 
Ῥετον 195. ἀεσο]πεὰά πιαΠγ 
Ἰπν]ίαῖοπς ἴο νε αβτοαᾶ 
{θίά., Ποποιτοά Ὦν Ἐπι- 
Ῥετον 197, 5οπ απᾶ περῄεν; 
απιβ]οις απᾶ Ῥραϊτιοβς 
197 6 ἀεο]πεα Ἰπν]αἴϊοπ 
1ο νΙςῖῖ ΕΠΙΗΡΕΤΟΥ 3208. οοἩ- 
ἀιιοί ἵπ οχῖε 907. Ί]]πεςς 
Ῥτενεπῖεα νὶκιήηπρ Ἀετνα 
909, Ττα]απ Ετιεπα]ν {δία.. 
τεριϊαἴίοπ οἱ {αΐπετ απα 
σταπά{αἴμετ 991. Ππαπεῖα] 
εἴαΐιις {θία.. 961. Ἱπιρτονεά 
τεα] οσἰαϊε 990. αἴἴασ]κεά 
Ὦγ πιοῦ 941. οα]]εὰ πὶρῃί- 
Ίῃπρα]ε 3961. Ἱπῃβπεποο αἲ 
Ἠοππε 267. Ῥετδοπα] Παβῖϊς 
ΦΤ1. 5οπ οεἰεοίεᾷ ατοποῃπ 
991 η. 3. ἀεο]ῖπες ε]εσῖοῃ 
907 8. ἅἷὰ ποῖ τε]γ οἩἨη 
Ῥομἑ]σα] ος 310. 5οη 211. 
{πετ απᾶά σταπς{αἴμογ 
919, ἅῑᾶ ποῖ ΙΠίθΓέετο ντα 
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5οπ)5 αἀπιϊπ]θἰταίοη 991 Ε,, 
ΙΠΟΤΠΙΠΡ τοιπε 999, αα- 
ΠηΙγετ οἱ Θδοοσταῖες 981. 
Ῥαταρηγαςες {αα (1. 969 8.) 
490 π. 1, αἀάτεδεεά Ἐπι- 
Ῥετοτ 499. ἨΠϊς «ολες 
ΤΘΡΕΠΙΡΙε5 ἁταπιαβο «ἁἷα- 
Ίοσιες οἳ Γλιοῖαη 491. Πῖς 
1)μοσίείε  ῬαταΡΗΤᾶδες 
Ἐπτίρίιᾶες᾽ Ῥτο]ορσιε 498 8., 
Γποοπιζωπι ον Παίϊγ ὃ 99]- 
949, Ἐταρπιεηῖς 9460-9601. 
Τεεἴίεις 39-θδθ. Τοςίῖ- 
πιοπῖα 9θ]-4998,. οαιτ]εᾷ 
ΙΠίο εχ]ε Ῥ]αϊο᾿ς Ώ]λαρᾶο 
απα ὨΏεπποδίμεπες) {φαίπεί 
{ο Επιβαδδη 968. οοιρ]εᾶ 
Ὦγ Τλιοῖατ νι ΝΠαδοηῖιις 
απά Ερίοϊζείις ἐθίᾶ.. εατ]]εςε 
κπονπ τεξετεποθῖο σο]άεῃ 
ἴοηπρπε ᾿ 366. οοπιρατεᾷ 
να Χεπορμοπ, ἈΙοοδίτα- 
ἴας, απᾶ ῬΠΙοδίταῖις {ο 
5ἵππρ]ε, αγί]εςς Ῥτοςε ἐρία.. 
ποηριεοξρο]ά ' 967.οοπι- 
Ῥατεςᾶ νῃ Ατδίοσ]ος ἐρία.. 
αραπάοπεᾶ 5ορΗη!ςίίος {οτ 
ΡΗΙοδοΡΗγ 969, οοπίταςεὰ 
να (Οαπγπεαᾶες απᾶά Ἐπι- 
ἀοχιας {δία., οοπιροδεᾶ Ῥοῖ] 
5ορΗ]ςίῖο απᾶ ῬΗΙ]οξδορῃῖς 
Ππθα[Ίδες ἐρίᾶ., Ῥετρ]εχεᾶ 
Ῥπιορδίταϊας 971. αἰϊασκεὰ 
ΡΗΙΙΟΣΟΡΗΥ Ἱπ Πῖς ἀσαίποί 
{ιο ΕΙΗΙΙΟΡΟΡΛΙΕΥΑ απαᾶ Γερίη 
{ο Πηδοπΐμς 919. 8ΡΕΕεΟΠες 
σΠοι]ά Ῥε Ἰαβε]]εὰ εἴϊπει 
Ῥτε- εχ]]]ο οτ Ῥοβί- εχῖ]ς 
3Τ6,. δοπιείῖππες αἰίασ]κοᾶ 
Φοσταΐες απᾶ Ζεπο ψϊμ 
οοα15ε Ἱεδίς {ρία., Γποοπιῖ- 
πι οπ {με Ῥαγγοί απᾶ ἴγι- 
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θοεαπι [δουμε ποῖ οἳ ἴπε 
84ΠΠ6 56οο]. αδ Ἱπιασ]πεα 
Ὦγ ΡΠΙοδίγαῖιις ἐδία., [ι- 
ῥοθαπι [ἰκοοιγδε Ῥταϊδεα 
91Τ, Ῥταϊδεᾷ Εδδσπες ὁτ9, 
Ίοπιρό,  «Ἠεπιποιπ. απὰ 
Ασαΐπδί {λε ΙΙΙοδοΡ/ιεΓΝ 
οοηϊταδεεἁ ο [οσυιεδί- 
αφίέῖσι5 απά ᾖΛβοι[ειέῖσιβ 
919 Ε,, ἀπσαΐπδέ έλιο [Ρ)ί]ο- 
ΦΟΡΛΕΤ6 Ῥταϊσεα 98ῶ. δι- 
Ῥενῖου ἴο 5δορΗ]ςίς ἵπ ἀῑα- 
]εοῖῖο 980, ᾖ{ελοαίαπ απα 
Τγο)]αη 4ἱδοοΤ5ες απ [ὔι- 
1ο οἱ {ιο απαί 1θίά., Ιΐε 
απᾶ ρειροπαίν ὁ8τ ΒΑ. 
5ΡθεσΠε» Οπ ἰπσς]ιίρ ἀῑδ- 
Ρίαγ ρτεαί νδάοπι 409 Ε,, 
Ἱπίογν]ονν νῃ οἱ νοπΙαΠ 
απ ἸηνεπίΙοη 411 Ε., οοπι- 
ρατοά υπ ἈΝερίοι 419. 
6αγεετ ρατρ]εά Ὦν Ατείμας 
415. πονε] εχρ]απα[ίοη οΕ 
εορτίαιεϊ 415 Ε., 5ἴΨΙε α 
Ῥ]επα οἱ Ριαΐο απά ΤΥδία5 
411. Ὀτίιεβγ πιεπίῖοπεὰ ὮΥ 
Φμῖάαςδ. ὙΝΠο Ἰδί {οι 
νοτκς οἴπεγννίδε Π]ΚΠΟΝΠ 
{θίά., σα]]εὰ (οοσείαπιις ὮΥ 
ΡΙΙΠΥ απᾶ Ττα]απ 419, 499. 

οοΥ56 οὗ 949-983. ἁῑνϊιάεἆ 
Ππιο Ρεῦνεεπ ΟοτΙπία απᾶ 
Αἴίπεης 961. 289. 419, Ῥει- 
5οπα] Παβριῖς 965 Ε.. αῑεῖ 
9989. ννοπὶ ἴο ΟογΙπίἩ αξίοΓ 
αἀθοαϊῖμ οἱ Απισίιμοεπος 979. 
οαπιρεᾷ οι ἵπ Οταπείοη 
{ρία.. αἴϊεπαεά Ιδιμπιίαῃ 
(,απιες {θία., 408, ἀῑδγε- 
ρατᾶοά Ὦγ Οοτιπίμίαπς 400. 
αἰϊτασίαα νἰςίῖουγς ἔτοπι αίατ 
{θία.. οοππρατεὰ ο Ο4γ5- 
5οιι5 407. Ἰπδο]επί ἴονγανα 
Ἐοτίιπε ὃ 61. οχῖ]ε, αιγῖνα] 
1η ΑἴΠοῃπς5, ἹΙπίτοαιοίίοη 
ἴο ΑπΡΙΠεΠος, απά 5Ίανετγ 
1ῃ (τεῖο {ρίά., ννὶδάοπα 135. 
καγίηος . ποῖ αἲ αι- 
ὈὨιοπίϊο Ὀιῖ 511] τοπιθπι- 
Ῥεγεᾶ 187 Ε.. αιοϊεὰ 47, 
411 

Ῥϊοπιεᾶς, εἰοαπεποε 1 69. α5 
Ῥοτίταγεα Ὦν ἨΠοπιετ Τ9, 
480. οοπαιαετεᾷ Άοεπεας 
611. νοιπᾶεᾶ Άγας απᾶ 
ΑΡρμτοςα1{θ ὅ19. αἶάεὰ Χες- 
Του απ. ἴπαεπ Πεα {θία.. 681. 
οχ]]εᾷ 649. αἰάοᾷ Ώγ Αεποας 
ὅδῶ,. αοοοπιραπΊεᾷ Οἀγς- 
5οι15 [ο Τμεπιπος 4 949 

οη ἐτγῖα] Ώοείοτο ΡΗΠΥ 419 Ε.. 
Ῥιτιεά πέθ απᾶ 5οΠ Ἱπ 

Ῥϊοππεᾶς ἴπε Γητασῖαῃ., 5]αϊπ 
ὮῬγ ἨΗετασ]ες 1 996. ὃ 917. 

Ῥτιρα 491 αἀπποπῖδμεα Ὦν ἨΠετασ]ες 
Ὠϊοᾶοτγιας., Ὠϊδοοιτδε ἵπ Περ]γ 5 

το 4 994-995 Ῥιοηπγδία, αππια] {οδνα]ι 2 
Ώϊορδεπας, (γπῖο ΡΗΙΙΟΞΟΡΠΕΓ. 107 

Ῥιϊοπγδίις Τ, δίασιε 5ρατεὰ 
Ὦγ ΌγτασιΙ5ο 4 99, τε]α[ῖοης 
πα Τιερίίπες 5 196 π. 1 

ἨῬϊοηπγδ]ις Π, Βεᾷ ἰο Οογῖπί] 
4 91. 5 61. τε]αϊῖοπς Τα 
ῬΠΙ]δίις 196 απ ηπ. 9 

8η οχ]]ε {τοπι ΦΙπορὸ 1 169. 
877. οοπνειδοᾶά πμ Α]εχ- 
απᾶετ 169 Ε., αἀπιίτεα Ὦγ 
Αἰοχαπάετ 171. {απιε {ρία.. 
Ἱπαερεπαεπορ {δίᾶ., Ποπιθ- 
Ίες πναπάετεν 1Τὸ. 1Τ)ὶς- 
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ΠΏἱοπγ5.5, ο]]ά οἳ ΠσίπΙηρ 
απᾶά ἴπαπαετ, Π]]5 νοίατίες 
νῖῃ το 2 949 Ε., '' Πατ- 
πηοςδί ᾿” ἔτοπι ἴπε ροᾷς 499, 
Ἰᾷεπβεά νι ΑΡρο]ιο απ 
ἨΗε]ιις ὃ 17. δίαϊιαο ἵῃπ ΟΙ- 
οΠερίτα αἲ Αἴπεης 197. 
Ῥασσμαπὶς 999. απ]ραῖες 
ΡΊνεῃ 5ἴαΐιες οἳ Γοηγςίιις 
1 απ ΤΠ 4 95, ρτορεπῖῖοτ 
οἱ Ἀίσαεαης 109. αβιιδεᾷ Ὦγ 
ΑΙεχαπᾶετ ὃ 689 

Ῥοηγςδις, «οσα πεί ος ΝΠΠΗ- 
τ1αἴες Επραῖϊοτ 4 9 

Ῥϊοδοιπ], 5οη5 οἳ Τγπάατεῖῖς 
απᾶ Τιεᾶα 1 4Τθ. ΙἹπνααεᾶ 
ΑίΠεης. πθσοονετοά ἨΠε]εῃ, 
σαρίιγεᾶ ΤΠεδειις᾽ πιοίῃοετ 
{θίά.. ἀερίσοιεὰ οἩ οποεςδί ος 
Ογρεδε]ας 419 ἔ, 491. ἀῑὰ 
ποῖ 5ο ἴο Ττογ 601, ρηοἳς᾽ 
ΠαΠπιο {οτ Γοτπε ὃ ὅδἱ. 
5οοτπεᾷ Ὦν ΑΙεχαπᾶετ 69. 
199 

ΏιςδέγαποΠΙςεππεηῖ, εν]]ς οἱ 5 
105 

Γ]ς{τιςί. Γδοοιγδε οπ ὁ 201- 
Φ9Ί. αἴπεὰ αἱ νυηαῖ Πας 
σατιδεᾷ ταϊδξοτίπε 9329 

Ὀπήπγταπιρίςσ Ῥοείτγ. να]ι- 
αΡ]ε ἔοτ πἹεηπ ΟΕ Ἰεϊδατε 2 
991 

παπι, ἴονπ ἵπ Ριετία 1 1. 
ἴα]κεπ {γοπι Ν[ασεάοπίαπς 
Ὦγ Αιεχαπάετ 2 99 

ὈϊνΙπαἰίοπ. Ὦγ ο]οᾶς οἵ 5ἴοπες 
2 91, Πϊπάετεὰ Ὦ)ν ἀϊξ- 
αρρέαταπος οἳ ΡΙτὰ ὃ 415 

Ώοβ”. Ίογε Πιπῖενς ἴπεγ 5ετνε 
1 19. Ῥτεγ προπ {ο]ά νΊεπ 
πορ]εσίεάα 17, Ἱπιρείποις 
ΨΠεΠ γοιπΠς 1. Ῥεπανίοιγ 

400 

πἨεη απίταϊπεά 18895 8, 
ΓΠΙενΙδΏ 919. ᾖΤαοοπῖαῃ 
Ῥτεεά 989, 987, αἱ {εςδί]να]ς 
409. 5σοατε οΠ]]άτεπ 4071, 
νατίοιις5 Ῥγεεᾶς 2 1Τ1, ννε]] 
ἐπαϊπεςα Ό8. απἰταίπεαᾶ 961 Ε,, 
ἄεγε]ορ Ἱπ ῬτοροτῆοἨη ἴο 
Ἱερς πΠεηπ γοιπρ 4 9261. 
{τὶσηίεπ Ῥτεάαϊοτγ Ῥοεαςῖς 
5 141. ννατὰεὰ οϐ Ὦ}γ σαττγ- 
ΙΠΡ οϱαπε 229 

Ώο]/5, εαδ!]γ Ώτοκεῃπ ὃ 16ἵ 
Ὥο]οῃ. τιδεὰ Ὦψ ἩἨοπιετ ἴο 

ΓγρΙέψ οογατάῖοε απ Ίογε 
οἱ ποϊοτ]αίγ 4 991 

Ώο]ρβῖΠς, τοδομεᾶᾷ Αγίου ὃ 
991 {.. 4 Ἰ 

ἘΏοπαίαῃπ., 1 998 π. 1. Ὀ]οὶς 
Ῥεπανίοιτ ἴονατα 4 907 
απᾶ ἩΠ. 9. ἀεϊμεᾶ αἐδρία.. 
ἀθαῖμ 909. ποῖ Βαιετεᾶ Ὦγ 
Ώιο 919. αδδαδδΙπαἴΙοη {0Τε- 
τοιά ὃ 87. πουν 1Π Ἱεορατάγ 
96 απᾶ Π. 4. 

Ῥοτίαπ ΝΜΤοᾶςε, οπσε ἀοππ]παηε 
1η πηιδῖς ὃ 919 

Ώοτίαπς. επίεγεἁ Ῥε]οροππεςα 
νΙἩ ἨΗετασ]είάαο 1 ὅ49. Ἱπ 
ΦΙοΙ]γ απα ΤΠα]ν 4 956. τα]εᾷ 
Ὦν Ώογας 401, ννατς ννγῖ]ι 
]οπῖαης ὃ 987 

Ὠοτίο Ὠϊα]εοι 1 495. Ἱἵπ 
Ἠοππεγ 2 69, ιδεᾷ Ὦγ α 
Τπιοαπῖαη 4 95 Ε, 

Ώοτίαιςδ, ἨΠλποάῖαι αἰλπ]είε ὃἃ 
195 απα Π. 9 

ῬΏογτις, τα]εᾷ Ὠοτίαπς 4 407 
Ὄγνασο, Αἰπεπίαπ Ἰανρίνεν 

5 ή 
Ὀτασοπβᾶες, Αἰπεπῖαπ Ρο]]- 

Ποῖαῃ, αἰίασκεᾶ Ῥογίο]ες 
51991. 1 
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Ὀγτασοπίϊαςδ, απίαεπϊβεᾶ ας- 
απαϊπίαπος οΕ Ὀἱο ὃ 96ἵ 

Ὄγταρφοης, Πῖ5ς 1 941 
Όταππα, ΠΠΕΡΕΕΠσΕΥ Ἱπ 2 ϐ9 
ὈταιςΗηῖς, ϱαπιε 2 49Ί 
ΏνοπιοΏ, Αἰπεπίαπ 

κεερει 1 919 
Ώγιρς, οναροταίθ απᾶά Ίοδε 

Ῥοῦγεγ 2 101 
Ὀτιϊάςδ, Ἠανε ῬτορΠμε[ῖς αγ 

απᾶ ααἀνίσε Οεἰῆο Ἰκῖπος 
4 901 

Ώιγας, Τιαρῖϊῃ, 5άρετίοΥ Το 
ΑΡΑΙΠΠΕΠΙΠΟΠ απ Αοβί]]ες 
4 419. 5ιΠΙπιοπεᾷ ἈΝοαδίου 
ὃ 409 

Ώπσ]ςς. ἀεοογεά ΡΥ {οοά ὅ 927 
Ώγοις, 5α]] ἴο ΨοπιεΠπ ὅ 969, 
τὸ 

Ὦγες, ιιδεᾷ Ὦγ νοππεπ ὃ 969 Ε, 

5ΠΟΡ- 

Ἐαρ]ε, δορτ]απεί ος Ῥγιτῆιις 
6 66 απἆ Π. ὃ 

Ῥναρ]ες, Ρῖτας οἱ αιιςΙτγ ὃ 9441 
Βαττίηρς, οπἰζαρ]ο {ου ρΊτ]ς 

ου. 5οηπ5 οἳ Γγάϊαπς απᾶ 
Ῥητγσίαῃς 3 1Τ5 

Ἐατδ, οοπιρατεᾶ υπ εγες 2 
ον 5 5 Εατς 4 429 απἀ 

πρ οοπίἰταδἰεα ντα ἴοι] 1 
146. 169 

Βοδαΐαπα, 1. 198. 5ΙΠΙΠΙΕΥ 
τοδίάεπσε ο Ῥεγδίαπ Ἰίπρ 
951. 5εῖχεᾷ ὮΥ ΑΙεχαπάεν 
2 991 

Ἡοσ]εςῖαςῖς, πεπιρεν5 ο{ροΡρι- 
Ίαν αδεεπιρ]ν αἲ Αίπεῃς, 
ἀερεπεγαῖε 1 943 

Ἐσμο, πΥπιρῃ, ναϊπ]γ ραγδαεὰ 
Ὦγ Ραπ 1 961 

Ῥαποαβίοῃ, 5αβ]εοί οἱ ραπ 1 

18{ απᾶ π. 3. απα]γδεά 
181 Ε., δογιΙπ]ζεὰ ὮΥ 3ο- 
οταΐε 2 108 Ε.. Ρετδίαη 
971, οτε ΠΙΙΠΙΠ 1]]ς ὁ 1987 

Ἠδήοῃπ, {αΐπει ο Απάτο- 
ππασμθ, δ]αῖπ Ὦν Αολί]ιες 
1 69 

Ἠσυνρί, εατ]ῖεν ΚΙπρς Γοδίεγεὰ 
ϱγ Ζει 1 101. ἴεπιρ]ες 
Ώοαι ΠΙδίοτῖσα] γαοσοτᾶς 470. 
Μεπε]αῖς Ίπ ὄ49θ. 5ΙΠΠΥ 
απ Ῥαϊπιγ ὅδΙ, Ὁ' οἵἳγ ο 
«πορΚκοορεις ') (Ναισγαῖῖς) 
2 108 απα π. 1, ἴακεπ ὮΥ 
Αιεχαπάεν 9981. σίαϊῖιε ος 
Ἠεπιποηπ ὃ 97, νὶδιτεὰ Ὦγ 
Ἠλοαάίϊαπ πνατςσμῖρς 101. 
117. '"εαπιεποτικ ο 
ΑΙοεχαπάτία 206. οχρετίεηος 
οἱ εατ]ν πιηβἰοῖαπ 3269 Ε, 
οο5Ώ]ν Ῥιάϊπσς 9965, Κῑπο 
Απιαδίς 4 49. ειρ]αραϊεὰ 
Ὦν ἨΠετασ]ες 949. Ἱπναςεὰ 
ὮΥγ (απιῤγςες 5 19ὔ. αποῖεπί 
5ατοορῃαρ] οϐ νατιοραἰεὰ 
5ίοπα 907. ἨΠε]εῃ 98ἱ9 απά 
πο ἡ 

Ἠσγρ[ίαπς, ἵπ Ῥεγδίαῃ αΤΠΙΥ 
1 189. Πανε πο ροείτγ 417, 
οἰαΐπι ΑσΠαεαπ να] Ἱῃ- 
ἨΠπ]ςμοᾶά 00. ἰτοαῖ 1λατῖιις 
{ου αἀἰδιοσα[ῖοα 2 199, ὃ 
9071. 4 49. πιαᾶε Ρρτ]εδῖς 
αἀνίδοις ο Ἰκΐπς 901. ἔανπι 
{ογ οἴμεις ὃ ὅτ, δο]ρίατο 
ἀιβετεπῖ ἔγοπι (τθε]ς απ 
Ἡοπιαῃ 181 

ΕΗ]εϊηγίαο, ἁἀαιρηίει οἳ 
Ἠενα, Ργεδίᾶε ονεν ΡΙΗ 1 
906 

Ἐ]άενς. Ρο] σα] οιραπἰζαῖοπ 
αἲ Ταγδιις ὃ ὁδΙ απ π. 9 
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ΙΝΡΕΧ 

Ἐ]εαπς, Ρτεδῖάε ουετ Ο]γπιρῖς 
(σαππες 1 ὁ8ῦ, 2 91, αρεπῖ 
ΠΠΟΠΘΕΥ {οτ δίαΐιε Ὦγ ΡΠεϊ- 
ια ὅδ. τεσεῖνο Ἰαῖοτς 
τθοοοππππεπάΊπρ αἴλ]είες ὃ 
110. 5ε]{[-εξίεσπι {βίά.., α]ίατ 
το Ροδείάοπ Τατακίρριςθ4 

Ἐ]εσαίτα, ΠΙΟΙΥΠς5 {ον Οτεςδίος 
2 90, ἀϊδίιτρεά Ὦγ Οτεςίες᾽ 
Ῥεμανίοιτ ὃ 916 

Ἐ]ερίας Ροείτγ. ποῖ εδδεπ[ία] 
{ον οταϊΐοις 2991 

Ἐ]ερμαηπίς, Πεαᾶς Ῥι]ί Ἰπίο 
ΙπάΙαΠ Ἠοιςαε γγα]]ς 5 909 

Ἐ]ειδιπίαπ Μγςίετίος, 2 95 
απᾶ Π. 1, ὃ 97 

Ἐ]ειιςῖς, ν/αγ-ςἴαϊϊοπ Ῥεΐϊνγεεπ 
ΟοτΙπίἩ απᾶ Αίπεῃπς 1 965 

Ἐ]ειπίπεταςε, Ῥοτᾶςτ ἴονπ ο 
Αῑσα, Ἠοπιθ ο Οεπειις᾽ 
Πετάδππαπ 2 101 

Ἐμς, 1 971, η ΤΓπερες απ 
ΟοτΙπῖἩ ορροδεᾶ Ξρατία 4 
19. Ἠοπιε οἳ 5ορῃὶςι ΗΙρ- 
Ρῖας ΦΤ9. ὃ 161 

Ἐηριπϊίσθ, καἱδίετ οἱ Οπιοῃ, 
ΠΠΑΙΤΙΕᾷ (α]ας ὃ 901 

Ἐ]ρίς (Ἠοβρε), α Ῥῆμαςδε ο 
Βοτίαπε ὃ δ] 

Ἐ]γοίαπ Επε]άς,  τορεϊνεᾶ 
Μεπε]αίς 1 ὅδι. ἨΠοπιεγ5 
ΏαΠΠΕ {ον Εργρί {δία. 

Ἐπιρεᾶοσ]θ5, ΡΗΙΙΟ5οΡΠετ οἳ 
Αρτ]σεπίαπα, Ῥηρ]ί] οἱ Ῥγ- 
ἴΠαροτας 4 981 

Έπηρετογ (Ἠοπιαπ), τεδίγαπ- 
πρ Ίπῄμεπσε 4 ῥῦ,. Ρανε 
ο ΙσεηςΠῖρ Ἱπ Έοππε απά 
ΑΡραππεῖα [ο Ὠ]ο5 πιοίμοετ 
απά σταπᾶ{αϊἴπετ 156. τε- 
οεϊνοά  οπιραδδῖες Έγοπι 
Ῥτηδα 990 
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Ἐπ[Πορ]ς, ἆαπσε οοππεσιεὰ 
να τεςῖοη απ να 1 89. 
Ῥεγεοτπιεάὰ Ὦν ἈΜετίῖοπες 
{βία 

Ἐπίμτοποπιθηϊ, τῖῖε οἳ 2 96 Ε, 
ἘΠνογς, ΕΠΊΟΥ 5αΐξε οοπᾶιοῖ 

4 67 
Ἐπνγ, ὨἱδοοιτδεοἨ ὃ 208-901 
Ἐο5. σοάἆε5». 5Ιαπάετεά 4 98 
Ἠραππίποπαας, Τπεραπ ρεῃ- 

οτα] απ δἰαίθ6δπιαηΠ, α 
ῬΠΙ]οδορΠετ 1ηπ Ῥρο]βςς 32 
909. οτραπῖχεὰ Ῥαστεᾷ 
Ῥαπά 9960, τερ]εᾷ ἴο αὔιιδε 
4 171 Ε. ιπ]πεά Βοεοῖῖα 
ππᾶετ ΤΠερες 991. Ίκπεν 
ῬΠΙΠΡ 999, ονετίῃτεν; Βρατ- 
ἴαπς {δφίᾶ., οοπνειδεά νηϊῃ 
1 ηςδὶς ἍἈἀθία.,. Ῥεπεβίεὰ 
Έπερες {ρίᾷ. 

ΈΏΡΠεβες., γοιΠΡ ππεη Ιπ 5ἴαΐε 
5ςμοο]ς αἲ Ῥγιρα 4 995 

ἨἘρλεδίαης, Ῥγεδεγνεᾶ υγεα]ίἩ 
ος δίαΐες απ Ἱπαάϊν]άπα]ς ἴπ 
ἴεπιρ]ε οἱ Ατίετηϊς ὃ ὅ9, 
κερί οβιοῖα] τεοοτᾷ οἳ ἆε- 
Ρος]ΐς ὅ9 Ε,, ες ῬτοξΡρετοιι5 
ἴπαπ ἨμΠοᾶςας 61. 69 Ε, αἲ 
νατῖαπος νηῃ Όπιγγπα 98ῷ 

Ἠρμεδας, Ατίεπιϊς᾽ ἴεπιρ]ε 4 
117. οἴτεᾶ α5 εχαπιρ]ε 119, 
Ἀοπιε οϐ Ηετασ]είιις 981 

Ἠρμία]ίε», ῬΒοεοίίαπ {απιεὰ 
{ο ΠεϊρσΏῖ απὰ Ῥεαιπῖγ 2 
991 

Ἐρμοτ», Ξρατίαπ οΠιοία]ς 4 
913. ορίαβρ]ςηῃεά τπᾶςγ 
ΈΠεοροππρις 4071, πιογε 
Ρονψετβα] ιαπ βρατίαη 
Κϊῑπος {ρία., ἴτοαϊππεπί ο 
Ραιιδαπίας οθίά., τοις]! 
Αρεος]]αῖς ποπιε {θίά. 



ΙΝΡΕΣΧ 

Έρμονιας. ἠΠδίονίαπ, αδοβι]. | 
Ριαΐ ἰεαῖοιις 2 999 

Ἠρίοματπιας, οοπιῖς γροοῖ, 
αποίεᾷ ὅ 909 

Ερϊοϊείιις, οοαρ]εᾶᾷ ΡΥ Γαιοῖαπ 
νηἩ Ὠϊο απἀ ἈΠαδοπ]ς ὃ 
9609 

Ἠρίσιτεαῃς, ἀεῑν Ῥ]εαδιτε 
2 99 Ε., Ῥαπϊδῃ ἴπε σος 41 

Βρίσυτας, αἰπίαιάε ἴονανα 
ἴπε ροᾷς 5 995 απά η. | 

Ἡριάαιτας. οι] οεπίτο ος 
Αρε]ερ]ας ἵπ Αγςομά ὃ 165 

Ἠρίερ»δγ. 2 411 
Ἐρίγις, Ἱπ πογί]-θαδίεγη 

«ὤπτεεσε, τι]εᾷ Ὦγ Ηε]επιις 
1 ὅ51 

Ἠτείτία, 5εαροτί ἵπ Ἰροεα. 
αἰίασκεᾶ Ὦγ Ρεγδίαπς 1 ὅδ9 

Ἐτῖς, σοάἆεςς οἱ ἀϊδεοτά., 5ἷσε 
5μοσσεςίεᾷ Ὦν ἨΠοπιεγ 2 Τὸ 

Ἐγγπιαπίῃμαςδ, ππουπίαϊΙῃπ Ἱπ 
Ατοαςῖα. ἴμα Ώοαγ οἱ 5 99 

Ἐδεεηθς, « εννδῃ 5εοῖ, ργαϊδεὰ 
Ὦγ 1ο ὃ 979 απ π. 1 

Έτεοσ]ες. 50οπ ο{ Οεα]ρις., αἲ- 
ἀγεδςεὰ Ὦγ Ιουαδία 2 1956. 
5 69 πΠ. ὃ, ἀθαπος να 
Ῥο]γπεῖσες 991 απα π. 9 

Ἠητμιορία, πας οϐ Ρατῖς᾽ επι- 
ρῖοε 1 485. 99. 5οµγσο ΟΕ 
Νε ἃ 909 

ἨΠορίαπς,τα]εὰ Ὦν ΝΤΕΠΙΠΟΠ 
14989. 23389, ἵπ Α]οχαπατία 
3 911. τί Ἱπ σο]ὰ ὅ ϱ0Τ 

Ἐπιροεα. ἨΠο]ονς οἳ 1 9237. 
991. 9301. 69ο, ἀἰδαςίτοις 
ἴο (νεεκς τοατπῖπρ ΕΓοπ 
ΤΈτογ ὅ46. Ῥεγδίῖαπ Πεοί αγ 
οῦ. οοαδί ὅδθ, τεοεῖνεα 
οο]οπ]ςῖς Ώοπι Αἴπεπς ὃ 
ὅδ. τασσεᾷ ὅδ απᾶ Π. 2 

Ἐπβροσαι Ἰδοοινςο,. 1 980- 
στο 

Ἐπβοθαςδ. Νοε Παϊτ Ίοῇρ 1π 
Ῥαο] 1 999. 5 999 απ. Π. 2 

Ἐπο]είᾶς», ΡΙΠΙΟΡΟΡΠεΤ ο 
ἈΊορατα, Ῥαρ]] οἳ Δοσταῖος 
1 οἳἹ 

Ἐπαάοτις. 5ο οἱ Πεγπιες απ 
Ῥο]γάοτα 1 9τ1 

ἘἨπάοχιας. παϊῖνοε οἳ Οπῖαιις. 
ἀϊδοιρ]ο οἳ Ατὶδίοε Ὀιις 
ΟΟΠΙΠΙΟΠΙΥ τεορατᾶαεὰ αξ 
5ορΗϊ5ἰί Ῥοσσι15ο οΕ οαγπι 
5 ῷ607. οοπἰταςίοεα ντ 1ο 
9609 

Ἐπππαειις, ννἰπεμεγᾶ ο6Οἀγς- 
φδιις 1 999. 50η οἱ (ἴοβίας. 
8ΟΠ οἳ Ουνπιεηῃς. 5εγνεᾶᾷ 
Οάἀγδδεις απᾶ Ταδτίες 2 
157. ὁ 911. 4 949 

Ἐπιππε]ίδ,  Ποπιογῖα 
Ἠογδες οἱ ὁ 251 

Ἐπππεπες [, παροπεγ5 80Η. 
Ῥεσαπιε ΚΙπρ οἱ ῬοτραΠιαπα 
5 θ7 απ Π. 8 

Ἐπππο]ρας. ϱἹαιά πας, οΏδοιγα 
{ο οἱ Ὠϊο,. αρρεαΙς ἴο 
ΡΙπγ 5 419 Ε, 

Ἐπσ]ῃς, Π]κεπεά ἴο Ισπογαπί 
5ορη]ςίς 1 180. νναπίοη Ἱπι- 
Ροΐεποο ἐθία., 211. 2 215 Ε.. 
«Πγ]]]-νοῖσοεὰ ὁ 99. ογθαῖεᾷ 
το. δαν ππεπ5 ναπῖίοη- 

Ἠθτο. 

πρςς 9900, νοαακετ ἴπατ 
{επια]ας {ρία. 

Ἐπρβοτρας. Ἔτο]αηῦ.  Παϊγ 
ππεηοποεᾶ Ὦ)ν ἨΠοπιετ 4 
999. πιοδί Ῥεαιέα] ο 
Έτο]απς ὅ 941 

Ἠπρηταπου, Οο]πίμίαπ 5ο]ρ- 
ἴου, ἰαΐια οἱ ΗερΠμαερίις 
441 

4:56 



ΙΝΡΕΧ 

Ἐπρο]ϊς, ροεί οἱ Ο]ά οοππεςγ. 
αποίεὰ ὁ 1ΤτΤ 

ΕατΙρΙᾶες. αἰιᾶες ἴο εβεπι- 
Ιπαςγ οἳ Μεπε]αῖς 1 Ττ. 
οοπ{γας]στεά τερατάΙπρ 
γγεα]{] 949. 5εσοοπᾶ ἴο ποπε 
Ἰῃπ περιίαοπ 2 196. ϱοοᾷ 
ἰγαϊπῖηρ {οτ οταίοις 919. 
Ῥτείειγεά ἵο οατ]ετ ἴτα- 
σεάΊαπς {δίά., οοπιρατθὰ 
νη. ΑεδεΏγ]ας απἀ ΘΒο- 
Ῥμοσ]ες 999 Β.. οοπιρεῖεᾷ 
ΥΠ Βορποσ]ες Ῥιαῖ ποῖ 
να Αεδοπγ]ας 941. Ἱπα- 
Γαζεὰ ἨΠοππετ Ἱπ Πανίηρ 
Αἰίπεπα ἀἰδσιῖςσε Οἀγδεειις 
949. οπογις οἱ Πῖς ΓΡ/ΙΙο- 
οἱείε» οοπιρατεὰ νι ἴαῖ 
οϐ Αοδοβγ]ας {δίά., Ἰπῖτο- 
ἀποεὰ Ἱπ ΓΡ)Ιοσίείες Τιε- 
ΠΙΠΙΑΏΠ Παππεά Αοΐον 9460. 
απηϊμεδίς οἱ ΑοδοΠγ]ας 1ηπ 
εασαοΙῖγ απἀ αἴτεπίίοη ἴο 
ἀεία] 94 Ε.. 5γπορεῖς οἳ 
Γ)ι[οσίείες Ῥτο]ορσιε 941 Ε., 
οοπιρατεᾶ νῃ ἨΠοππεν 949, 
γΙτίαες οἳ [)[οσίείεα 5ΙΤΠ- 
πιατΙΖεᾷ 949 Ε., οοπιρατεὰ 
να. 3ορμοσ]ες 961 {., 50Π 
οἱ Ἀπεδατομ]άες 5ὃ ὅθδ, 
Ρταϊςεᾶ 96, αποϊεαᾶ : Ογεδίες 
(949 Π.) 1 1Τ. Ονγεείες (1-9) 
Φ06. ΠΗΙεοίγα (454. 4.) 991. 
Ἠ]εσία (9955 π.) 9οἳ 4. 
οεπήβεαε (951-040) 2 1956. 
(ρεερλοπίες (τας. 409) 
3098. Πεοπδα (601) ὃ 905. 
ΠΜεγαε]ες (947 Ἠ.) 969. 
Π/ετασ]εε (6175 3.) 3909, 
Πγοίεκί]αΙς (τας. 650) 4 
46. ΓΠ)οεπίβκαε (995) 907. 
1ήΙοσίείες (ἴταρ. Τ88. 1) 
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949, πιίφοπέ (τας. 101) 
549, (τας. 991) ὅ9, Ογεκίες 
055 Ε) 915. ΠΗζρροίψίιβ 
(616 6) 929 

τρις, δἰγαῖ Ῥείψεεπ Ει- 
Ῥοεα απᾶ πιαϊΙπ]απᾶ. 51 Εί- 
Ιῃπδ οιγτεηῖς ὃ ὅδ απ 
η. ῷ 

Ἐμτορε, 1 191. ἄτεεκς Ἱπ 2 
ὅδ. ΠΟ Ίοηςετ ας ος 219, 
ΠΘατΙγ αἰἱ οοπαιετεᾷ Ὦ) 
ῬΗΙΙρ 991 

Ἐπτγραῖες, ἵγρε οἱ ταδσοα]ἲγ 
4 940 

Ἐπτγππασβα5, 5Η1ἴοχ οἱ Ῥεηε- 
Ἰορ6 2 141 

ἨτΥργ]ά5. Ἠοππετίο Ἰετο, 
Ῥτανε ἵη Ῥαϊϊ]ε 1 δ11. 23939 

Ἠπτγδίπεις, πιψιηῖσα] Ἰϊπρ 
ο6 Α1Ρος5, τα]ε ππϊδαπᾶει- 
είοοα 1 98. οτάετεᾷ ἨΠετα- 
οἷες αροιαῖ 9959, επἰτιςδίεα 
Άτρος 1ο Αἴπεις ὃ 19Τ 

Ῥπτγίας. πιγῃ]σα] Ἠετο., Ώονν 
οἳ 1 996. ὃ 441. δ]αϊῖπ ὮΥ 
Ποςί ὃ 9925 απᾶ Π. 4. 

Ἠλαδορίας. τπ]άεπ Πε οοΤΓΕ- 
5ροπάεπί οϐ Ὠ]ο 5 ὦὅτ 

Ἐππγρητο, εἰατασίετ τδεᾷ 
α5 ἴγρε ΒΥ Βοσταῖες 4 ὦ89 

Ἠωχίπε δα, 5Ἠογες Ἠε]ά Ὦ} 
ΤΈἨνασίαπς απά Βογίμίαης 
4 919 

Ἐκασ]ις, Τα ρῖα, 5ΙΠΙΠΙοπεᾶᾷ 
Νερίοτ 5 409 

Ἠχ]]ςε, αρρταῖςεᾶ 2 91 Τ. 
Ἠκοπηίς, νατ]εϊγ οἱ ἴιπῖο ὃ 

1ΤΤ απά η. 1 
γε, ΚΙπρ)ς 1 157 
Ἐγες, οοπιρατεά νι εαγς 2 

Ὑδ. 80196 6γες 4 981 {., 
ΚΙπρ)ς Ώγες 4 4091. 9 



ΙΝΡΕΧ 

Ἐαΐσοῃς, ΡΙτὰς ο{ οπιεΏ ὁ 941 |! Εἰαίε-ρ]αγενς (ΠαιΙ5ίς), οοἩ- 
Ῥατπιεις. 1 191. στα ἴπεες 

991. ννθατ Ἰοπρ Παῖτ ὃ 401. 
ἰπεαϊπιεηῖί οἱ Ῥεες 4 989 Ε,, | 
ὃ 141. ποῖ ΙπᾷΙδρεηδαβ]ε 
149. αοϊϊνι]ες 1651. Εππο- 
Ποπ απά εαηιἰρπιεπῖ 105 Ε., 
1Τ1. σατο 117. ποῖ ἁᾱϊς- 
ἐγαδίαα 181. 185 

Ῥαΐες. Ἰκϊπα]ν ερ]ηϊς 1 999, 
Ῥτίηροις ο {α]Π]πιεπί 965 

Ἐαίμετς, Ἠανο αὐςο]αῖε αιι- 
Ὠποτίν 2 161. τεϊηέοτοε 
αἀπιοπΙΠοῃ ντ ΡΤαγετς 
4 108 

Ῥανοτίπας, 5ορΒΊςί {τοπ Ατε- 
Ἰαί6, ἀενοίεά ἴο (ἄτοαε]ς 
ναγ5 4 95 Ε, Ποποιγεὰ 
ενετγνΠετο ὁ6 Ε, 

Βε]ί, οαρ5 ποτῃ ΡΥ (εἴαο απἀ 
{ογπετ]ν Ὦ}γ ρατίαπς απαᾶ 
Μασεαοπίαπς ὃ 179 

Ἐεδ[ϊνα]ς, τενεα] οματαοίει 2 
949. αοἰϊν]ϊϊες 961 Ε. 

Ῥενεν, Ρργενα]επῖ 3 961. ἰγεαί- 
πιεηῖ 4 987. Ἰεματγσίο βενεν | 
5 969, Ὀγαῖη {ενεγ {ρία. 

Ἠαριγῖπες, πια]κετς ο, οοπῃ- 
Ῥατεά ἴο ΡΠΙΙοδορῃετς 4 461 

Πε, Ῥαταβ]ε οἱ 2 417 Ε, 
ΕπΙα] Ριεῖγ. Ῥεϊοκεπς σοοᾷ 

οἵισεπ 4 155 Ε, 
Εππε, 5οπτος οἱ ΠπιαἨ Εταϊ]τν 

1 962. ἀϊδεονετεᾶ Ὦγ Ῥτο- 
πιαίµειις {θίά., ποῖ πιαᾶε 
νηἴῃ 5ΤΘΕΠ Ίορς 4 215 

ΕΙςΗ. αριιπααπί ἵπ ἨΠε]]εςροπί 
1 81. ποῖ εαἴεπ Ὀγ Ηοπιετῖςο 
Ἠοτοες ἐθίᾶ., οοπιρατας να 
ετοίῖο Ίπεη 261 

Ε]αϊίετετς, 1 111 Α.. 4 ὅρ. 
ΠΊΙΠΠΕΤΟΙΙ5 ὁ 9938 

ἴεπαὰ ἴπ ἰμεαίτε { 3960. Πο] 
5οΠοο] ἵπ οἰτεοί 2 959. Ιῃ 
ἨἩρροάτοπιε 955. 4 Τὸ, 
επἰετίαϊηπ πιοςρ ὃ 97. 119. 
141. ποῖ ΙπάΙδρεΠδαΡ]ε 149 

Ἐ]αίες, απβῖ {ον ΚΙπρς 1 86 
Ἐοππεπία[ῖοηπς, ποῖ Ἱππππεςα]- 

αἴε]γ εΠεοίῖνε 2 199 
Ἠονίιπε, 5οπιείππες ῥϱῖ]νες 

6οος σιανάῖαπ 5ρ]γΙξ, 5ΟΠΊ6- 
πιθ» ραᾶ 2 909. ἢὈὶς- 
σο/δες οἳ: [ ὃ 99-41. Π1 
48-π1. ΤΙ 19-55. οδδεπί]α] 
Ἰπ α]] ἨΠαπιαπ αον]ίες ὅ 
96 Ε.. τοδοιτοεέα] ὁἵ., τε- 
Ῥγεδοπία[ίοπς ἵπ ατί 41. 
49 Ε. απ]αδν οεπδιτεᾷ 
46 Ἡ.,. ΠΙΔΑΠΥ ΠΒΠΙ6Σ 61. 
ςανΙοιιτ ος πιαπ]κ]πᾶ ὅδ. 991 

Ῥοχ. Ατοπιοσμιας᾽ {αριο 4 
960. 939. ὁ 995 απα π. 6 

Ἐτοεάοπῃ. Γ)Ιδοοιτδ6οΠ ὃ 9] 9- 
909 

ἘγιοπάςΠΙρ. Ἰαμάεα 1 145 Π., 
ΣΟΟΠΙΠΙΟΠ ατα ἴπε Ῥος- 
«ρςςῖοηπς οἱ Εγεπᾶς ᾿ 159. 
161 Ε. ἀεμπεᾶά 187. οἱά 
Ετίεπαᾶς ροδί ὃ 89. Γ)Ιδόοιγ5δα 
οἨη 4 199-209 

Ἐτορς. ἴοιση 1 965. 5οατοᾶᾷ ΡΥ 
νγαϊεν 5πα]ςα 999. 5 109 

Ἐλ]]ους. πιιππετοις ὃ 179 
Ἐιτίες. ἴγαπςίογπιεά Πεσοιρα 

9 909, «Ἰππ]]ε ὅ 116 

(σααπιρ]ετς. ὃ 159 
(παππε-σοοσκς. ατοις5εᾷ ΡΥ Ρ]ουυ 

2 145. ὃ 165. 169 
(ααπγππεᾷο, Γαπιεᾷ {ου Ρεα!ἴγ. 

ναπῖςδμεα ἵπ γοιίμ 2 989. 
Ζ6ειις᾽ οιΡΡεαγετ 3 9969, 996 

4550 



ΙΝΡΕΧ 

(ε]οη, ἰγταπί οἱ Ώγτασιςε, 
50η οἳ ΠοεἴποιΠδΠες, δίαῖιιο 
«ρατεᾷ Ὦγ Άγτασιισε 4 99 

(πεπετα]5, τεδροπδΙΡ]Η]ες οἳ 
1 195 Ε.. Ιοαᾷ αγπη]ες αξ α 
ΨΠΟΙε 4 4056 

(σΕΤΥΟΠΕΣ,. εποοιπίετ 
Ἠετασ]ες 1 996. 5 99 

Οεἴας, οα]]εὰ Μγδίαπς Ὦγ 
Ἠοππετ 291, ν]Ιδῖτεᾷ Ὦ}γ Ὀ]ο 
οἱ ἕ. ὃ 401. οαριπτεᾶᾷ 
Βοτγδίπεπες απᾶ Ῥοηῖϊς 
οἶῆες 4950, τονῖ]εὰ 4 979, 
Ῥ]εαξιτε-]ον]πρ ὃ 191. ποτε 
{εΙ{ σας 1Τ9 απ Π. 3, 58ΕΠ 
Ιπ Ἠοππε {ρία. 

(αἰαπῖς, ποῖ Ῥτοσεπίίοις οϐ 
ΠἹ8η 2 491 

(απσμς, {απιοις ϱατγδίαπ 
Ῥοχετ ὅ 219 απᾶ π. 2 

(Ἰαμσις, Βρατίαῃ, {α]5ε ἴο 
Πῖ5 οαἵῃ ὃ 990 Ε. 

(αΠοἩ, ἵεγπι οΕ τερτοαςὮ ὃ 
109 

Οοαἳς, Ἰνε Ῥεασεβι]]ν νῃ 
ΑΠεερ 4 140. τεδεπί Ῥαὰά 
πιαςῖογς 996. ἆο ποῖ ἀἰδ]ῖ]κε 
νν]]ά οἶϊνε ὅ 98. Ώδεαν ἰννίης 
265 

(οᾶ (Γπεοδ), φορηαπεί οἳ 
Αποσμιις Π ὅ θὔ απᾶ π. ὃ 

ῴοας, νε αἲ 9αςε 1 267. Ίαη- 
σπαᾶςσε 490. Ῥε]ενεᾷ ἵπ Ὦγ 
α]. ταοπα] Ῥεῖησς 2 49, 
πον; Ῥοτίταγεᾶ θ9. Ῥτο- 
5ΕΠΙΙΟΤΡ οϐ πιαἩ 491. οπς6ε 
γἰδιεά πιαπ]ςϊπα ἵπ Ῥεγδοῃ 
491 Ε., δγποτεϊῖδπι ὃ 17. 
τορατᾶᾷ ννοτςμῖρρετς᾽ Ἱπτεπί 
19 8. τεδροηδ]ρ]ο {ον αἱ] 
Ῥ]ερείησς 195 Ε,.. ἨαΤΠΙΟΠΥ 
441 Ε.. Γε]οννςΠῖρ ννῃ 

406 

ολη 

πιαπ]κϊπα 405. 5ἰαπάετοᾶ 4 
91 Εν νατηῖηςς ἀἰςγεραταεὰ 
650. Ῥ]απιεᾷ {οτ Ῥρες]επος 
οὗ οεατίπαια]κε 61 

(ο]ά, πποτο Ῥγεσῖοις ματ 
«Ί]νει 5 112. ιιδοᾷ ἴο τους 
Ἠοιςδες ὀ06 

(ο]άεπ Αςε, ὃ 61 
6ο]άεπ Τ,απιβ, πιγίῃ 2 107 

απά η. 1. 5 95 1. 
(οτρῖας, ἱοϊ]]ατ 5ορΠ]ςί, ναῖπ 

2 19, 5ἴαΐιε αἲ Ώε]ρῃῖ 4 97, 
ΝΥΟΠ {αΠΠς απᾶ νεα] 979. 
πδεᾷ ας ἴγρο ΡΥ Βοοσγαῖεςδ 
989 

(πο1Ροή. πεας ἔπγπεᾷ Ῥεγδειις᾽ 
{065 ἴο δἴοποα ὃ 109. ἀενῖσα 
οη 5η]ε]άς 9860 

(ουιγππεῖς,  βδαϊϊσπεᾶα συ 
εἶπσ]ε Πςῃ ὃ 96 {, 

(οιυῖ, 1 981 
(αονετηπιεπῖ, ἀεβπεα 1 195 
ἄπασες, εοηδΙἀετεᾷ ϱοᾷάεβδες 

9 41. 969 
(ταξήῃρ, Εν] ἴπεος 1 991 
Οπτεαῖ Κίπρ. ἴα]] ατα 2 191, 

ἀε[εαϊοᾷ ὮΥ Ασεςιαῦςδ πεαν 
Φαγα15 4 401 

«ὤτεεσα, ποῖ Ιπ Ῥογδίαπ ἆἄο- 
ΠΙΦΙΠ 1 191. ἀεο]πεα αξίετ 
Έτο]απ αν ὅδ1, 5αρ]εοῖ το 
οἴπεις (1.ε. Ἡοπιαπς) ὅ61. 
α1. Ῥαί Ἠμοᾶςες {α]]επ οἩἨ 
ον] ἆαγς ὃ 161. απο]επῖ 
Ρ]οτγ αἰεδιεᾶ οπΙγ Ὦγν 
γαῖης οἳ Ῥιϊάϊῖηπρς 168. 
Πσεπίῖοιις 4 96 

«πτοαεχκς, δε ῬΡοεγ αδ ενἰ- 
ἀεποε Ἱπ αἹδραίες 1 4Τ7. 
εασγ]ῇσε ἴο ἱταρῖςο Ἠετοες 2 
105. ἀῑβεν ἔτοπι Ῥατρατίαης 
ἵπ Ῥεαπϊγ. ἆτεδ», απἆ Ἰαη- 



ΙΝΡΕΝ 

5αςε 987, αἲ Α]εχαπάτία 
ὃ 3911. ναπαιϊδπεά ὉὮγ 
ΝΠασεάοπῖαπς 999, αρε Ἠο- 
ΠΠ Ίναγς 4 95. τα]εά Ὦγ 
ΑΡΑΠΙΕΠΙΠΟΠ 495. 5ἰαΐιπες 
Ἰ]κε Ἡοπιαπ Ὀιξ ποῖ Ἰ]]κε 
Ἐσγρίαῃ απὰ Ῥμοεπ]οῖαἩ | 
5 181. Ἱηςι]ῖ ῬῃΙ]οδορῃετς 
ἐδία. 

θιατάίαπ (0 αἱάϊπς) ρίτί, 
1 999. 2 907 Π.. Ὀϊδοοιτδο 
οἡ ὁ93-29ὅ 

(115, Βοαϊ οἨ ν΄ανες 2 957 
(πὝδες, Γνπαάϊαη ΚΙπς. 5ι0- 

οθεεᾶεᾶ Οαπάαιιε ὃ 69 
η. 6 

ΟγπιπαδίατοἩ., οβ]οῖα] αἲ Τατ- 
5ιι5 ὃ 96071 

(ΥπΠΙΠαΦΙΊΤΗ, 56εΠπο αἲ α 2 
361. Παιιπί ος 1ά]εις ὅ 1561. 
15τ 

Ἠαάςες, νὶςιτεᾷ Ὦν Οάγδεεις 
1 195. 919. νΙςηεᾷ Ὀν Ηετα- 
οἷες 4 949. Οἀγδεειις πιεεῖς 
ΑΡΑΤΠΕΠΙΠΟΠ αἲ ραΐες ὃ 
99η 

Ἠαϊτ. ππουη Ἰοπρ Ὦν ῬΗΙ]ο- 
5οΡῄῃεις ὁ 991. ΑΤΙΣΙΟΙΠΕΠΕΣ 
908. 401 Ε., Νοτπ 5Ποτί Ὦγ 
πιοςί (ατεεκς 408. Ὀιοὶς 
Ἐπεοπιζιι ον Παϊγ 5 θ9]- 
949. οὰᾶᾷ ομδίοπς 999. 
Ῥγοάιοῖνε οἳ Ροίμ Ῥεαιίγ 
απᾶ ΤἵαΘιτος ἀθίᾶ., 5Ρρεοῖα] 
5πΏ]εοί οἳ Ργαῖδε Ίπ Ἠοπιετ 
841 Ε.. πιοδί οδεεηπίῖαΙ ἴο 
ππα]ε Ῥεααίγ 949 

Ἠα]γς, τῖνετ ἵῃπ Αδία ἈΠΙποτ, 
ογοδ5δεᾷ Ὦγ Οτοεδας 1 497, 
Ῥουιπάατγ οἳ 0τοεσας᾽ επι- 
Ρίτε ὃ 989 

Υνοι.ν υ) 

| Ἠαπας, εχίτα ἤηρευς 1 4956 
Ἠαπηίϊρα], ϱιἱάϊπςσ ςΡΙγΙὲ ο 

Οατίμαρε 2 991. οοπβιςεᾷ 
νηΏ ἈΊαρσο ὃ 69 Π. 1, οοπι- 
πιϊίθοὰ 5αἱοῖᾶε ἵπ ΒΙηγπῖα 
{θία. 

Ἠαππο, ρα]άϊπς 
Οατίμαςσε 2 991 

Ἠαρρίπος»ς, Γϊδοοιγδε οἩπ 2 
911-991 

Ἠατες., πηὶρταῖε 1 967, 5Ιεερ 
να «γες ορεῃπ ὃ 908 απ 
Π. 1. 5Παςρςδυγ οοαίς 401. 
ἱνριεν Ππιϊα τν 5 111 

ερ οξ 

Ἠατ]οῖς, 1 941. Ισοοηπίῖοιις 
Ίαησιασε 4 195, 5 97 

Ἠατπιοαία5, Αἰπεπίαηπ ᾖἵγ- 
ταηη]ο]άεΘα, Ἠοποιτεᾶ Ὦγ 
Αἰπεπίαης ἶ ὅδθ, ἀεσοεπᾶ- 
απῖς εχεπιρῖ ἔτοπι Πζατρ]ες 
ὃ 195 Ε,, φἴαΐιε ἵπ Ῥετεία 
4 99 

ἨατπιοἨπγ. Ἱπνοκεᾶ α-ξ ροᾷ- 
ἄεςς 4 108 

Ἠατπιοδί5, 5επί Ὦγ ἴπε σος 
2 491 Ε. απᾶ π. 1 

Ἠατρ, τεσατᾶεά Ὀν Α]εχαπᾶςτ 
πΠΗΙ {οτ ΚΙπος 1 86 

Ἠατρα]ας, Α]εχαπάει)ς ἴτεα- 
5ΙΙΤΟΤ. αΠαϊγ οἳ 5 9ἵ Π. 1] 

Ἠατρ]ςίς, οοπίεπα ἵπ ἰΠεαίτα 
1. 955. Μππῖης Πατρς 379. 
αἲ ΑΙεχαπάτία νετ οΏος 
ἄοςσς επατπιεᾷ Ὦν Οτρµειις 
ὃ 99ἵ,. αἀπι]γεᾶ αἲ Α]εχ- 
απάτία 967. επιρ]ογεᾶ ἵο 
δαϊπ ρορι]ατίεν ὃ 97 

Ἠεα]ί]., στεαϊεςί οἳ Ῥ]εδεῖηπσς 
4 61. 101 

Ἠεβδ, πνῖξε οἳ Πετασ]ες 1 993 
Ἠεοσαϊΐαεις,. τοσοτᾶεᾶά  οἵ/Π 

ΏαΤΠε ἵπ ΠΙΞΙΟΤΥ 4 968 

45τ 



ΙΝΡΕΣ 

Ἠεσαίό, ϱοᾷᾶε5ς οἱ τιπάεΓ- 
π/ογ]ά, αρρεαςεὰ 1 909 

Ἠεσίογ., 5οη-ἴη-]ανν οἳ ΕδίϊῖοΠ 
1 69. ρτίζεὰ ατπιοις οἱ 
νίοπις Τὸ, ἀταρφεὰ ἴο 
(τεε]κ «απΠρ ἴο αεοοπιραΠ]- 
πιεηί οἳ ραεαπ 87. ἀεαῖ]ι 
ποῖ Ἱπ οτἱρίπα] Ῥίαπ οϐ 
1ίαά 419, ῬτοιςΏῖ οαΠΙτγ 
{ο]]ς Ιπῖο οἵγ ὅ06, ταρ- 
Ὠταιάεά Ῥατὶ ὅ07,. ἀιε] 
νηϊαμ Ά]ακ {αΐςδε 609, οοπι- 
ρατεᾷ ἴο Άτες 11. αἰάεά 
Ὦψ ΑΡο]ιο απ Ζεις {ὐτᾶ., 
Ὠνίσος οοπαπετοᾷ Ὦγ Α]αχ 
δία., ΒΡΠϊ5 αἲ Οτεε] οαπΙρ 
613. ἰοπιῦθ νεπεταίεᾷά ὅφῦ. 
Ῥοὰάγ Ῥγερετνεά Ὦγ ροᾶς 
απά τεδίοτεᾶ ἴο Ετίαπι ὮΥ 
οοπππιαπᾶ οἳ εις αθία., 
τ6α]]γ δ]εν Αοβίες ὅρτ, 
ὅδ], δἱευ Α]αχ ὅθὂῦ, ὅ9τ, 
6ανε ἨΗε]επ ἵπ πιαττίαρε ἴο 
Ῥεϊρπορας ὅφΙ, αῑεὰ αἲ 
τ1ρε ο]ᾷ αρε. Ιεανῖπρ πτοπε 
το Φοαπιαπάτ]ις ἐθίά., 548. 
επί Άεπθας ἵἴο οσοσΙΡγ 
ΤιαΙγ ὅδι,. 3 9867, αῑεᾶ 
γοιηρ 971. Ῥτεβεττεά Ἠοή- 
οἳτ Το ]οπρ Η{ε 5 99, α]πιοδί 
Ῥιτπεᾶ («ατεε]ς πανα] σία- 
Ποπ 4 947, να]οιτ ἸςπΟνΗ 
Ἱη Τηάϊα 269, 996, ἀε[εαζεὰ 
Ῥγ Ά]ακ ὅ 69 απ η. 4. 299, 
Παῖτ Ῥταϊςεεὰ ὮΥ ἨΠοπιετ 
8411 

Ἠεοιβρα., Ὁηε οἱ Ρτίαπι, Ὦ6- 
σαπιο Ογςεδειις᾽ 5Ίανε απἀ 
πας οπαπρεᾶ Ιπίο α ἆορ 
1 ᾖὅθθ8,. ἰπαπδβογπιεᾶ Υ 
Εμτῖες ὃ ὁ59, νψαϊηρς 
Κπον/π ἵπ Ππαάῖα 4 969 

458 

Ἠερ]αδ,  5ομ]ρίοῦ, 
Ῥμεϊαῖας 4 981 

Ἠε]επ, πια]ρπεὰ ὮΥ ΘΒίεςῖ- 
οποτις 1 ὅθ, ρανε ρ]εῖς ἴο 
Τε]επιασ]ιις 999. δἱςδίεν ος 
ΑΡρητοςΙθ 405, απ]αδγ 
πια]σηεὰ ἠἀἐβρία.,. ἀεϊιβεὰ 
ἐθία., 415. ννεπῖ ἴο Ερβγρί, 
ποῖ Ττογ 471. ὃ 19 απᾶ η. 1. 
ἀαιρηΏίετ οἱ Τγπάατεῦς απ 
Τεάα 1 419, 5 11, οαιτ]εᾷ 
οῦ ϱΥγ Τμερειις 1 419. 2999, 
ὃ 19 Π. ὁ, τοδοιθᾷ Ὦ}γ ὈὨ]ος- 
οτί { 419, πιαπγ 5ΗΙἴοις 
481. πιαγπ]εᾶ Ὦεἴρβοριις 
497. ᾖὅ4], δατρτῖσεά αἲ 
8ρδεπσε οἱ Ὠϊοδοιτί 601, 
Ἰαπιεπίεᾶ  ἈῬείοτε ΕῬτίαπι 
607, ἀἱδαρρεατεα ὅδι, 2 
199, ᾖ{απῇ]γ 969, 9067, 
οοιτίεᾷ Ὦγ ποβ]εδί ἄτεεκς 
5 11. ἱδίει οἳ Οαδίογ απᾶ 
Ῥο]ψάεισες 19 απἀ η. 9. 
«Ἠοδε Αδία ἵπ Ῥτοίετεπσε 
το (απτεεσε {ρίά., Ῥατηρετεά 
Ὦγ Μεπε]αῖς 19 απᾶ π. ὅ 

Ἠε]επιις, Ττοαπ 5εει 1 489, 
Ῥοσαππο ΚΙπρ ος Μο]οδδῖαπς 
απᾶ εαδίετη Πρίτιας ὅ6δ1, 
οο]οπῖσεᾶ Ῥεσαιδε Ίεα]οιι5 
οἳ Ώεϊρπορας ὅδῦ, αΡβ]ερδί 
ΡτορΠεί απιοπρ ΡΗΤΥΡΙαΠΡ 
4 149 

Ηε]ῖσοη, πιοιιπίαΙπ Ιπ Βοεοῖία, 
παὰά ἰτιροά. οοπιππεπποταῖ- 
πρ νΙοίοτγ οξ Ηερῖοᾶ ονετ 
Ἠοπιετ 1 ὅδ],. 8οεπο ος 
Ἠερίοᾶ”ς Ἱπδρίταϊίοπ ὮΥ ἴπε 
ΝΤιδες 4 981 

Ηε]ιις, ΙάεπιΠεςα η Αρο]ιο 
απᾶ ἨΏϊοηγδας ὃ 17, ομῖ]- 
ἆγεπ 97, {αΐ]εν οἱ Ραδιρηαδ 

ἴαιρηῖ 



ΙΝΡΕΧ 

941. οἰατιοί 405 Ε.. Πογςδα 
πηαΙπίαϊποα Ὦν ΜΙασι 459, 
465. εοπῖεπάεὰ {ουν 0 οτΙπίἩ 
4 19, ραΐγοπ οξ Βμοᾶες 19, 

Ἠε]]ας. Πε]]εποες: 5εα(Ἴτασοε, 
(τεε]ς5 

Ἠε]εῃ. εροπγπποις γα]ε; οἳ 
Ἠε]]επες 4 «05 Ε, 

Ηεμεδροπί, ' ἤ5ῃ-αροιπᾶ- 
Ίπς 1 81. ὃ 9898. 5ιρ]εοί 
το ΝΙγΠ]επὂ 4 991, 5οεπε οξ 
Αἴπεπίαηπ πανα] ἀεεαῖ 5 
69 απᾶ ηΠ. 2 

Ἠε]πιεί-πιακοτς. 5 3219 
Ἠε]οῖ», ἈΠεδεεπίαπς 2 169, 

Ὠπγεαϊεπ Ώρατία ὃ 4056 
Ἠεποαῖῖ, Παὰ Ὀοδί Ἰαπά οη 

Αάτίαϊϊο ἶ ὅδδ. τα]εὰᾷ Ὦγ 
ΑΠΙΕΠΟς ἐρία. 

ἨΗερμαεςιεϊπι, ἴεπιρ]ε αἲ 
Αίπεης, ἀεσοοταϊίοπ 4 419 
να) 

Ἠερπαεξδίοῃ,  6επεταὶ οξ 
Αεχαπᾶεγ, γεοοῖνεᾷ οΡεί- 
5απσε οἑ Ὠατῖι5 πιοῖμεΓ 
5 67 απᾶ π. 10 

Ἠερμαεςίις, Ραΐξ]ες ο 9σα- 
πιαπάετ 1 471. πιαᾶο ΑοΠι]- 
ες) ατπιοιι ὅ9τ. ατὶ ογ]]ςο 
2 ὅτ. ΠπαϊζαΠοηπς αξ οταξίς- 
Παπ 86. οοππεχῖοηπ σι 
Αϊμεπα 4 99, σίαϊπε Ὦ) 
Ἐπρῃταπογ «81. 6ανε 5νοτᾷ 
{ο Ῥε]ειις ὅ Τ1 π. 1 

Ἠετα. ἵπ ατί 1 37. Ῥε]ονεᾶ ος 
Γκίοη 229. ποάἀεςς οΕ πιαΓ- 
τῖασε 3θὸ, επί Βρῃῖηχ 
ασα]ϊηπςί Τπερες 451. οοἩ- 
τεδίαπῖ {ου Ῥτῖσε οἳ Ρεαιῖγ 
459 Ε.. 2 9065. εἰάεςῖ ομ]]ά 
οἳἑ Οτοπις 1 4ὅ5. ἀεοεϊῖνεᾶ 
Ζειις 469, τπςδεᾶ ΑΡΗΤΟ- 

ἀἰὸ {ο Πειρ ἀεοεῖνε ᾖειις 
461. ἴεπιρ]ε αἲ ΟΙγπιρία 
419. Πογδο ὁ 461 Ε. απ Π. 4, 
ππαττῖασα γη Ζεις 4Τ1, 
ραΐτοπ οἳ Άτρος 4 19. 
'"σγεαϊ-εγεά ᾿ ὅ 948 

Πετασ]εϊῖάαςθ, ἀεδοεπάαπηπῖς ος 
Ἠεγασ]ες. τια]εᾶᾷ Τ,ασεαε- 
ΠΟΠ 4 407, ἴοοικ τείαρε Ιπ 
Αίμεης ὃ 197 απᾶ Π. ὃ 

Ἠετασ]εῖάες οἱ Ροπία5, πιοτα]- 
Ι5ί, αἀπιϊταᾶ Ποππετ 4 9ο 

Ἠετασ]εῖι5οξ ΕρῃεςιΙ5. ΡΗΙ]ο- 
5ΟΡΗΘΥ, οἰαϊπιεὰ ἴο ανα 
λαᾶ πο ἴεασῃεν 4 981 

Ἠενασ]ες, πιγίῃ οἳἑ 1 97 ἄ., 
ταδίς Ἠτῖπε ἵπ ΕΙΙ5 29, 
50Π ΟΕ Ζειις απᾶ ΑΙοπιεπα 
81. 9460. ὃ 969, Κϊὶπσ ος 
αἲ] ἄτεεσα 1 9ἱ. ατῖριαζες 
89. 6ΕΠεΤΟΙΣ {ῥίά., τεατεᾷ 
αἲ Τπερες 96. Ι' Οποῖσς 
96 ΕΠ, αΠΟΘΣΙΟΥ οΕ ΡΠΙΗΡ απᾶά 
Α]εχαπάετ 101. 188. 901. 
5ε]{-Πηππο]αίοι 189. 997, 
5 69, ναπαιϊςσπεὰά Απιαζοπ5 
1 901. δἱεν; Γήθγαπ πἹοη- 
σίεις 9465. ἰαΐιοα ἵπ ἰπεαῖτα 
3909, 991. ἀαεϊμεᾶ 998. νγεᾷ 
Ἠερθ ἠ{δίᾷ.. τονεᾶ ονοεΓ 
Ἐππορε απά Αδία {δίά., 
5ιρ]εοί ἴο Επτγσίπεις 999. 
4 951. δεν Ὠϊοπιεᾶς ἴπε 
Τητασῖαπ 1 995. 8δἱεν/ 
(πετγοπες ἐρίᾶ.. ἀεξεαῖεὰ 
Ῥιςί]τίς {ρία.. αΠαϊτ σἩ 
ἨἩΠρρο]γψιθ ἀθία., πεδοεαθᾷ 
Ῥτοππείπεις 996 Ε., αρρ]ες 
οξ Ηεδρετίάες 997, ΑπσεαΠ 
εἴαρ]ες {ρίᾶ.. Ώου απᾶ αχ- 
τον 411 Ε.. εκρ]οῖῖς αἲ 
ΤΈτογ 485 Β., οοπιταᾶε ος 

409 



ΙΝΡΕΣΧ 

ΤΠεεειις ὅ01, ΙΠΙεΓΟΟΙΙΥ5Ε 
ΨυἩ 8Ἴανο Π'οπιαπ 2 149. 
{αΐμετ οἳ Τε]ερμις 1659. Πὶς 
αγσαᾶε 3961, '' Πανπιοδί 
499. ]αΏοιιγεά ἵπ Ῥεῃα]ξ οξ 
ν]τιιε ὃ 91. δἰαϊιμος 97. Ιπ 
οοππεᾷγ 269. Ἱπ Ειτρίάες 
{φίά., Ποποιτεᾶ αἱ Τατδιις 
Φητὸ. 916 Ε.. ν]Ιοίῖοτ αἲ Ι51]ι- 
ΠΙΙ4Π (παπΠες 4 12. {οιπάεᾶ 
Ἀήσαεα 108. οσοπαιετοεὰ 
Ἠργνρί, Τ40γα, ΤΠπτασε, 
Ξογἰμία, απ Ττογ. γεῖ αῑὰ 
πιεη]α] ἴαδιςς Ἱπ Άτρος 949. 
Π5 Ῥου εδεεπί]α] ἵο εαβ- 
ἴπτο οἳ τον 449. ναῃ- 
ααἶδμεά Οεπίαιτς 466 απ 
Π. 9, δμοί Ἀθδρις 407. οαρ- 
ἔατεᾶ ΟεσΠα]α 409. Ι1ροιτς 
5 39 απα Π. 1, Ποτη δἱ απ 
π. ὅ, ἹπαϊΙπεγεπί ἴονψαταὰ 
αΏιιδε 111 απᾶ π. 9. 199. 
5]εν; Επτγίιις 93956 απά η. 4, 
σα]]εᾷ 5οπ5 οονατᾶς 999 Ε,, 
ΠΟ πιαϊοὮ {ογ Ππιοτε ἴΠαπ 
οπε αἴ α πιο 996 Ε., 411 

Ἠετασ]εςδ,. 5οπ οἳ ΑΙεχαπάεΓ 
Ώια (στααῖ. πιιταετεᾶᾷ 5 67 
απᾶ Π. 9 

Ἠεταεα. ἴονπ Πθαγ Ρῖδα ΙῃΠ 
Ώ]ς 1 99 

Ἠεταθιτη, δαποῖιατγ οἱ Ηετα 
Ίῃ 94ΠΠΙΟ5 4 11ὅ 

Ἠετα]άς. Ιπίτοᾶιισε ἴῆμο 6ΠογιΙ5 
1 999. 5ἶαβ οἳ οῇ]σε α 5816- 
διατᾶ Ἱἵπ πατ 281. 2959, | 
Ῥτοσ]αϊπι Ῥεασε Ῥαῖ ποῖ 
νγατ 4 67, Νετο α Πετα]ᾷ 5 
171. «αοτεᾷ 997 

Ἠετάξδππεη., ἴα]λκο Ὠορδί σατε ος 
σα]ε 1 11. ἱγοααϊπιεπί οἳἑ 
Ῥι]] 9 ἐ, 
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Ἠετεηπ]Ις, πιά επίΙῃεά {τιεπα 
οΕ Ὀ]ο 5 9656 Ε, 

Ἠεγππςες., νὶςιεὰ Τπερες ἴο 
Ἱηδίγταοί Ἠετασ]ες 1 οὐ Η., 
{αἴμεν οἳ Ῥαπ 961, ἴαιιρηί 
ραπ. πιαδιτραϊίοπ {δίά., 
κἰαίΐιε αἲ Τπερε 955. 
{αΐμετ οἱ Ειάοτας 911. 
ἰααρΏί Ααοῄγοις Ῥετ]Ιτγ 
407.  οχοιςδεᾷ ἨΠΙπιδε] ἴο 
0α1γρ5ο ὃ 199 

Ἠετοαοίας., ἀειισηξι] {ου ]εῖ- 
5ιιτο Ἠοιτ5 2 991. νὶςιϊοὰ 
Οοτῖπία 4 9 ΕΕ. {αἱδίεὰ 
χθΙε οἱ Οοτιπίπίαπς αἲ 
Φα]απαῖς 11 απᾶ π. 1. 19. 
τεσοοτᾶαεὰ ΟΝ/Π ηαππε Ιπ Πὶς 
ἨΙδίοτυ 4 965, τεξετ ἴο 
νεα] οἱ Βατάαπαρα]λ]ας 
5 99 Π. 1 

Ἠετοεξ. επ]ογ παγςίῖο τες ὃ 
8Ί 

Ἠεςίῖος., τιδεξι] {ου «περμενᾶς. 
ΟαΥΡΕΠΙΟΘΥ5. απά {αγπιους 1 
ὅδ. ἀε[εαϊεὰ ἩἨοπιετ ὅἤ. 
6οπἹροδεᾷ «αίαίοσιε οἱ 
Ισαίγ ἨἩοπιεπ 69. Πῖς '' Ἠο- 
πιετῖς ᾿ ῬαδδαΡος να]ααβ]ε 
{ον ἸΚΙπσς 67. οοπιπεπᾶς 
α]] ννοτ]ς 949. ἀεοτ]ιός 1ά]ε- 
πεςς 3601. Ῥε]ονεᾷ οὔ ἴ]πα 
ἈΤιςδες 2 90. Ιπνοσαϊῖοπ οΕ 
ιδος {θίά.. ἴε]]ς οε 0τοπιις᾽ 
Ῥοπάαρε 199. Ῥοβδεδ5εά ΡΥ 
Μπιδες ὃ 469. ἀἰνιπε]γ Ἱπ- 
ερϊγτεὰ οἩ ἨΗε]σοιῃ 4 981. 
Ἠδίς ἼΤγοπὂ απιοπρ οἩ- 
αρτίηςρ ο Τείμγ5 απά Όσεα- 
ηις ὃ 99. ἴα]ε οἳ Ἠανι]ς 
απᾶά ἈΙρμιηρα]ε 187 π. 9. 
ορίεσοπιθᾶ {οτ νδᾶοπι 961. 
ΟΟΠΝΕΥ5 Ρεπετα] πα ΡΥ 
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οπ6 ΟΥ ἔνο εχαπιρ]ες 9650. 
"5«περμετά οἳ Αξογα.” 
αποϊεᾷ: 1ογκ απ [αγ 
(388 Ε) 1 ὅδ, (1-8) 9 οἩ, 
(763 Ε) 4 41. (6 6) 6 58, 
(95) 968. (348) 96056. (9905, 
Ῥαταρῄβταςεᾶ) 419. ΊἼρο- 
σοπη (80-89) 1 θ5ὔ 

Ἠεδιοπθ, ἀααρβίετ ο Γαο- 
ΠΙΘᾷΟΠ. πιατγ]εᾶᾷ Γε]απιοῃ 
1 485 

Ἠεξρετίάες, αρΡρ]ες οἳ 1 9907 
ἨΗεςίῖα, σοᾶἆοςς ο{ἴπε Πεατίῃ, 

Ἠογςε οἱ ὃ 469 
Ἠείαετας., αἰῑταοί νΙδΙίους ἴο 

ΟοτΙπία 1 9τ9 
Η]άες, ας οἰοϊμίηπς ὃ 117 
ἨιετορΠπαπί, ἵπ ἰμπεαίτο αἲ 

Αἴπεῃς ὃ 197 
ἨΠετοδοῃ. Ἠοππεγ επἰΠιιςῖαςί 

αἲ Βοτγδίπεπες ὃ 44Τ 
Ἠιρραειποπ οἱ ἨΜαρπορῖα, 

ερϊίαρη 4 2ἵ 
Ἠιρρίας, ἰγταπί οἳ Άίπεης, 

εχρε]εᾶ Ὁν Οονπίμίαης 4 
1Τ 

Ἠπρρίας οἳ ΕΠΙδ, 5ορη!ςί, εη- 
οοιπῖίεις Φοσγαίΐες 1 115 Ε. 
ναπϊτγ 2 19. νο {απιε απᾶ 
πυθα]ίῃ 4 919. ὃ 161. νειδα- 
ΕΠΙΥ 168 6. απά π. 1, 167 

ἨἩηρροάαπηεῖα, νη{ε οἳ Ρε]ορς 
1 481 

Ἠϊρροάτοππε, 5οεΠε οΕ νατ]εᾷ 
αοΏν]ϊγ 2 9550. ὃ 465 

Ἠιρρο]αῦς (60αρε). ποατ Ῥο- 
γγδίπεπες ὃ 491 

Ἠπρρο]γίδ, Απιαζοπ ἀεξεαῖεᾶ 
Ὦγ ἨΗετασ]ες ἶ 905 

ἨΠρρο]γίας, 5οπ οἳ Τηερδει!5, 
Ἠιπίσπιαηπ 2 3891. ἁἀῑοὰ 
γοιης {ρία., 5Ιαπάετεᾶᾷ Ὦν 

Ῥμαεάτα απ οαγδεά Ὦγ 
ΎΈπερεις ὅ 991 απᾶ π. ὃ 

ΗιδίοτίαἩπς, Ώανο Ῥρτασϊῖσα] 
Ῥιτροςε 4 ὅ9, 989 

Η]δίοιγ, Κπον]εᾶρσε ος 1 ὅδτ, 
τοφαἰδίε Ῥτεραταϊίοηπ {ο0Γ 
οτγαΐοτς 4 991 

ἨΗοῦβπσοββπς, αδεᾷ ἴο περγεδς 
ομΙ]άτεπ 1 949 

Ἠοππετ, πηδάοπι 1 9, οοποερῖ 
ος κἰπςςΠῖρ 11 Π.. {ανοιτῖτε 
ροεῖ οἳ ΑΙεχαπάεν ὅδ Β.. 
ΤΙ, ἀεξεαϊοᾶ Ὦν Ηεριοᾶ 7. 
ανεησεὰ ἨΠϊπιςσειΕ οπ Ει- 
Ῥοεαπς {ρία., Ῥτϊσοὰ οτα- 
ἴοτγν 65, πιοδῖ να]παβ]ε {οΥ 
Κίησς ο”. Ῥεϊετ ἴπαῃ 
Έγτίαεις {ο πλίατγ 
επάς 69, ἀεδοτῖρεᾷ ρα]ασες 
οἳ ΑΙοϊποῦς απἆ ἈΤεπε]ας 
Τὅ Ε. πενετδροχΚκε αἴπι]εςδ]γ 
ζθίά., ἀοεδοτῖρεά (0α1γρ5ο)5 
στγοϊίο Ἱτ. Ῥτονίᾶες Ἱπ- 
εἰτισβοῃ {ου Κίπρσ5 απ 
Ἠετοες Τ9, τεδροπς]ρ]ο ΕΟΓ 
πιεςς αἲ ρατία {ρία., Ῥοεπῃς 
ἨτοιςΠί ἔτοπι Οτεῖε Ὦν 
Γνουτςσις 1ἰδίᾶ.. Ῥοτίταγα] 
οἳ Ὠϊοπιεᾶς {ρίᾶ.. αῑεῖ ος 
Ἠετοες {φία., οα]]5 Ἠε]]ες- 
ροπῖ' Π5ῃ-αροιπάϊηπς 81, 
5π][οτς 4ο ποῖ εαῖ Π5μ ἐρία., 
Ἠετοες ερίοιτος {ρία., Ἱπ- 
τεγοςίεᾷ Ἰπ αρρατε] 81 Ε., 
4Ιδαρρτονες οἳ σο]ὰ οτπα- 
πιεηῖς ΕΟΓ πιεΠ 38, τεβιι]κες 
α Οατίαη {ρία., ἀἰδοιρ]]- 
ΠαΤΙάΠ 8ῦ, ἀεδοτῖρες Άρα- 
ΠΙΠΘΠΙΠΟΠ 98. οοπιπεπᾶς 
Ὦν Ῥήηταδε '' «Ππερμετά ο 
Ῥεορ]ες 189, επάοννς 3σα- 
πιαπάθγ υγ 5Ρεεομ 901, 
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δαγ5 ροᾷς Ίϊνε αἲ εαςε 907, 
φ989. 989. οα]]5 οἶί]ες '' νε]] 
ἸηπΠαΡβ]τεα 845. αδςοσϊαϊεὰ 
νηὮῃ (ΟΠίος απ Θπιγτπα 
Βσόῦ,. πιεπϊῖῖοης ἨἘπιάογις 
9τ1. ᾖῬιηρια] 495 ϐ., 
Ῥερρεὰ ἰμτοιρῃοιί 6τοεςσε 
401. Πιαάπιαπ 1θία., Ιεὰ 
αροιῖ ροᾶς 451 6.. τε]αῖεᾷ 
οοπνετδαῖοης Ἰε οοιμ]ά πο 
Ἠανε Ἠεατά 409 {.. Ῥτο- 
{εςςεὰ Ἐπον]εάρε οἱ Ἰαπ- 
5σιαβε οἳ σος 469, ιιδεὰ 
Αεο]ο, ἸὨοτῖο, απ Τοπῖ]α 
ἐρία., ἀῑὰ ποῖ Ρερῖπ ἴα]ε 
αἲ ἴμε ΏοερϊππΙηπρ 5ο α5 ἴο 
656αΡε «ἀεϊεοίῖῖοη ας αγ 
465. αῑὰ ποῖ Τε] επᾶ ο 
Έτο]απ Ναντ 467. Ἰαά 
Ῥτίαια {οτεῖε]] Ώπα] οαἴα- 
ΒΙΤΟΡΠε 469, τδεά Οἆνγς- 
εεις απᾶ Ὠεπποάοσις α5 
πιοιίΏρίεσς {οΥ ες 471 8., 
Ῥιγροδε]γ οπιεὰ ΤΠΑΠΥ 
Ὠπίηρς {θία., Ἱπνεπίεά Ἱπ- 
οἰάεπῖς ἴο ΠΙΠΠΟΙΥ Πςίεπογς 
419. Ἰαᾶὰ αβραιοοηπ ο 
Ἠε]επ ἰο]ά Ὦγ οἴπετς δ01 8., 
Πγεϊ ἵο πατγαῖοε Ττο]αἨ 
5ἴοτψ ὅ105. «οπιροδεᾶ {ίαα 
Ίοηβ αξίεν ἴμε ενεπῖς {θίᾶ., 
πήςῃεᾶ ἴο Ἠίάε {αοί οἳ 
Αομί]]ες ἀεαῖι αἲ του 
695, Κπον; Ἠεπε]αῖς 5ἴαγεςά 
Ἱη Εργρί 649 8. Ἱπδρίτοά 
Ῥμεϊάϊας 2 399. 389, Ῥοι- 
ἵπαγετ οἱ ροᾶς 66 Ε., οοπῃ- 
Ῥατεᾷ ΑΡαπιεΠΙΠΟΠ Το 7ειις 
6Ἡ. ιδεᾷ ππϊκίιτε οἱ Ὠοτῖς, 
1οηῖς, απᾶ Ας, α5 ννε]] ας 
{οτεΙρηΏ ννοτὰς 69 Ε,, ατῃςί]ο 
1π ἀἰοίοιπη Τ]Ἱ 8. πιεία- 
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Ῥλους {θία., Ῥταϊδεα Τὸ {., 
ἴ6]]ς οἳ Οτοπις᾽ Ῥοπάαρε 
199. ῬὨοδϊί Ῥγεραταϊίοη {ο 
οταΐοτς 919. 967, ἀεξδοτῖρεὰ 
Ἠεοίον Ῥιαῖ ποί Αοβῖ]ες 
980, ν]ενν5 ΟΠ πιαΠ΄5 οχϊςί- 
οπςςε 908, ἀαίεπάεά 9307. 
401. οα]]ς πιο '' ππτα]γ 
ὃ 198 ἔ,, ἀαεδοτῖρες εΠεοίς 
οἳ εἴογπι 901. 909, 949. 
Ῥοτίταγα] οἱ ΤΠετεῖτες 969. 
2Ττ5 Ε., 5Ηγραδδε αἰ] ροεῖς 
Ῥιῖ Ατοπιοσμις 989, Ίαν- 
15Η υγ Ῥγαῖσε {θίά., Ἠῖ5 
νῖπερς 991 Π.. 961. 9091. 
Ἠοποιτεὰ αἲ Βοτγδίμεπες 
499 Ε., «οπιρατεᾷ νι ὮΠο- 
ογ]άες 491 ΕΠ. Κπονη ὮΥ 
α]] πε 491. Ἱπδρίτες ἴτοορς 
ἐὐτα., Ὀ]ϊπὰ {θτᾶ., αδεᾶᾷ 6000 
νεγδες οἨ 5ΊΠΡ]ε Ραΐἴ]ε 499. 
ΏΠΕΥΕΥ Ππαππθᾷ ΠΙπιςε]Ε {θίά.. 
νεπεγαϊεά αἲ Βοτγδίπεπες 
495. 445, οοπιρατθὰ υγΙι 
Ῥιαΐο 441. Ῥοββεδςεεὰ ὮΥ 
λΤιδες 409. ναπετίηρ 
πΙΙΠΡΙΤεΙ, Ῥτεϊεπαῖπρ πιας- 
ηεςς 4 9601. ν]άεΙγ ἀ«πονι 
1θίά.. 105. (Π1ο5. απ (ο]ο- 
Ῥμοι. οἸαϊπιαπίς αξ ΕΙτίῃ- 
Ῥ]αοε ἐδίά., πδεᾷ Οάγδεεις 
ἴο εχρτεςδς Ίονε οἱ {αἴπετ- 
]απᾶ 909. ηαᾶ Αίπεπα αϊς- 
Ρε «Οάγδεεις 9498. 
Ῥτα]ςεᾶ Ὦγ Ώεπιοοστῖτας ὁδτ. 
Ἱπιεγρτείεὰ ΡΥ Ατικίατομις, 
Οταῖες, Απδίος, ἨΠετα- 
ο]είάες οἳ Ῥοπίιις {δία., αρ- 
Ῥταϊςσεα Ὦ)ν Ῥιαῖο ᾖ9ὔτ Ε., 
α]εροτῖσοα]γ  Ἱπίεγρτείεὰ 
909, ΠΙΡΗΙγ τεραταεᾶ ὮΥ 
7επο 3961. οχίεπῖ απ ἀπιτα- 
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Ποπ οἱ ΙἹπῆπεποε 3689 Ε. 
νε] ἀπονπ Ἱἵπ Ιπαῖα 
Ώπτοισῃ ἰπαηδ]αοῃ ὦθο, 
5ιγραςςοᾷ ιτεης απά Οτ- 
Ῥπειις 9669 Ε., παππε ΚΠΟΝΠ 
Ὦγ Ῥατρατίαης Ιρπογαπί ΟΕ 
πιθαπϊπρ 9660, ϱαγεεΓ απ 
οοπᾶ ιοί {δία., αΙν/αγς 115ε- 
{ι]. ὁ67. Ῥτϊναϊίοε Πε τπ- 
κπονπ ὅ8δῷ. ἴθασπετ ο 
Φορσταῖες ἀθία., 5ΙΡΤΕΠΙΕ 
Ρροεί 986. Ιπῃπεποθά ἱες]- 
οποτας ἀθία., τεδεπιρ]ες 
Φοσγαΐες ἵπ οΠαγασίον απᾶ 
ππεἰμοάς 39856 Ἠ.,, ιά ποῖ 
τ6{6Γ Το 5ε]{ 987, οοΠοεΥΠεΙ 
νητῃ πποτα]ς ἐθία.. εβεοῖῖνα 
Ἰπ οἶπι]ο 387 Ε,. τιδεᾶ 
«ρεοῖβο Ῥετδοῃς ας ἴγρες 
991 Π., αΙναγς ΡΙΤΡΟΣΕΡΕΙ] 
907. 406. ργαῖσεα Ὀιί ποῖ 
γειά ὅ ὁ, εχοε]ς ἵπ Ἰςπονι- 
Ίεάρε οἱ ΠΙπιαπ Ῥαδδίοης 
ρία.,.  διεπί  τεραταῖπρ 
ψγογᾷς απ ἀεοᾶς οἳ ΟΠ1γ- 
εεῖς ὅ, «ΟΠΙΡάΥΕΣ ΑΡαΠΙΕΠΙ- 
ΠΟΠ ἵο Ζαις 9. Ιαοβ: 5οπιθ 
Ὠπίησς ἴο Ῥετοερίίοηπ ο 
τεαᾶοετς {βίᾶ.,. Ῥοτίταγα] ος 
Οάψγδδεις 165. ογ]αϊσεᾷ 
Ῥμετεσ]ας 169 απά π. 9. 
οοηςιγεᾷ Θοαππαπα τις 166 
η. ὃ. εχαρςσεγαῖεᾷ 906. ἆο- 
5ογ]1ρθᾶ Άτες᾽ ροπάς 9921 Ε,, 
Ἰεὰ Αοβί]ες αδίταν πα 
Ῥπαπίοπι οἳ Ασεποτ 929. 
τοίετς ἴο Ίοπρ Πα οἳ 
ΑΡραπίες ὦδ9 ηΠ. 3. Ῥγαϊδεά 
Παῖτ εδρεσία]]ν 9ρ9 Β., τιδαᾷ 
Νερίου το Ἰ]ηςίγαῖίε 4ἱρ]ο- 
ΙΠΔΟΥ 409 Ε., '"5δοπ ο 
Με]ες 411 

Πιίαᾶ--- 
Α (1-6) 4478. (99-81) 5 1ὅ, 

(164) 4 199, (156) 4 48, 
(219) 1 68. (960-968) 4 
419. (9690 ϐ) 4 490 π. 1. 
(978) 5 409, (9178 Ε) 4 
419, (214) 5 411. (988) 
1 58. (446 8.) 5 ΙΤ. (098- 
580) 9 99 

Β (94 8) 1 9, (144-146) 
ἃ 1965, (904 Ε) 1 195. 
(905 Ε)) 1 9. (914-916) 8 
969, (363) ἃ 409, (419- 
418) 1 98, (478): 67, 
(4980-4838) 1 98. (499- 
499) 3 906. (649) 1 ὅη, 
(819-816) 1 98 

Τ (89 6) Ἰ 489. (54 Ε) 
ὑδία., (179) 1 86 

Δ (59) 1 406. (369 Ε) 8 
486. (451) 1 88, (448) 9 
Ἰδ 

Ὦ (69 Ε) 5 169, (640-649) 
1 4890 

Π (88) 1 78, (171 Ε) 8 69. 
(85ι 6) 8 3038 

Θ 6989) 5 986 
Ι (106-119) 8 418. (385 8) 

ἃ ὅτ, (448) 1 69. (640) 
6 930, (649) 3 495 

Κ (18) 1 85. 5 99 
Α. (67-71) 1 σῇ, (889 6) 5 

11 
Μ (119-115) 8 398, (9601) 5 

997 
Ν (109) 6 916 
Ο. (606) 1 989. (711 6) ὑνία. 
Π (180) 1 871. (359-361) 5 

998, (617 8) Ἱ 89 
Ρ (76) 5 116. (177 8) 8 

198, (447) 2 803. (414 8) 
9 86. (641 Ἡ. 1 δτ 
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1960 

948 Ε.) 2 69, 

τι 919) 1 561. 

σθοιτ (891-894) 
ο του ο οτί ο το “το “ο 

Ψ (9605-9719) 8 949 

Ὢ (591) 569, (644 8) 8291 
Οαπίος: ὁ 110. 251 π. 

Οάηαεει---- 
α (916) 2 19 
ν (9900) 5 915 
δ (45 6.) 1 Τ5. (19) ἐθία., 

(85) 5 ως (ο) 1 5η 
(241-246) 8 981. ιά) 5 
993Τ. (604) ὃ 408. 493 

ε (99-101) 2 1959, (977 Ε) 
5 ὅδ 

ζ (169) ὃ ὅδ 
ϐ (225) 8 441. (280) 5 929, 

(991) ἐρία. 
ι (8-10) 5 99. (97) 5 ὅδ, 

(94) 4 191 
κ (999 6.) ὃ 927. (98 Ε) 4 

969, (10 6.) 5 99 
λ ΟΡΟ Ε τ. ὧρο Ε.) 9 

197, (441-449) 5 999, 
(490 8) 1 191, (603) ὅ 
99ῦ 

ο (990-999) ὃ 981 
ρ (999) 1 97. (266-268) 19, 

(269) 9 911. (429) 5 9756, 
(455-421) {988 

σ(1 Ε.) 5109. (406 Ε.) 9210 
τ(114) 1 109, (999-394) 
ο Έ. 

υ (909) ὅ 927 
ϕ (298 8) 59205 
ω (949 8) 2 87 
Οεπίο: ὃ 176 
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Ἠοπεγ. Ροπῖϊς 1 405, Ῥιγεςί 
ἵπ Αἰῑσα ὃ 96Η, ο]εαπδῖηπρ 
Ῥούγετ 4 495 

Ἠοποιγ, Ἱπδρίτες Πετοῖδπι ὁὃ 
91 Ε.. τενοκεά 91 

Ἠοοροε. οπσος α πιαἩ 1 419 
ἨοοΡ»ς. ας Ρριαγίμίηςς 2 41 
Ἠοτδεππεῃπ., Ργεξεγ ππείἔ]εδοππθ 

ποτγςες 1 71 Ε,., 5 159 
Ἠοΐβες. ἨὨεδί Παπά]εᾶ ὮΥ 

ΠΠαΡΙΕΥ οΕ Ίατρε ἄτονε 1 11. 
Ἀίκαθαπ 161. ΤΠεςδα]ίαη 
δία., Ῥτονετρ 918, Ὁε- 
Πανίοιῦ Ώείοτε ταςε 2 993. 
ρτοεᾶς 1Τ1, τε]αίοης να 
ἃδςος 977. 4 1405. οο]ίς ἄε- 
γε]ορ ἵπ Ῥγορογβοη ἴο Ἱερς 
961 απᾶ ηΠ. 1. Ἱπίτασοίαρ]ε 
98Τ. τοδεπί πηὶδίγεαϊιτηεηῖ 
996. Τητασίαηπ Ἠουςδες ος 
Ἠμερις 991 

ἨΠογιας. ααἴπογοξ Ώγεαπις 1 δ45 
Παπίεγς, Ἰονεά Ὦγ ἄορς 1 19. 

191. οοπἀποῖ 961. εφιῖρ- 
πιεπῖ απᾶ οπαταστετὶςεῖος 
5 151. 156 

Ἠιπίῖηρ, Ρεδῖ τεσγεα[ῖοη ΤΟΥ 
Κκίπας 1 169. Ῥετεῖαπ »ἴγ]αε 
5οογποᾷ {βία., πο Ῥτοοξ οἳ 
οοµταςε 2 991 

Ἠγάτα, Τεγπαεαπ 4 949. 5 
99, αφςὶςίεᾶᾷ Ὦγ ογαῦ 99 

Ἠγραπίς, τῖνεν ἵπ 3ογίμία ὃ 
491 

Ἠγρετβρο]ας, Αἰπεπίαπ ἀεπια- 
6ορἹε 2 929, 4 919 

Ἠγρετεῖᾶε». Αῑο ογαἴοῦ, 
Ρεϊίεντ ἴπαπ Ώεπιοδίπεπες 
απᾶ Τ,Υδίας ας ἱπαΙπίηρ ἵπ 
ογαἴοτΥγ 2 999 

Ἠγτίασις, {αἴπεν οϐ Αξίας 4 
999 



ΙΝΡΕΧ 

Ιαπιρῖο ΡοείΥγ. ποῖ πεοΘβξδατΥ 
{ο οταϊῖοις 2 991 

Ιατάσπιςδ, απιάεπ]ῃεᾶ οτἱ- 
οπία] ν/ηοδεο 8ἶανε Ῥδσαπια 
πιοίμετ οἱ Κίπσς οἳ Φαταῖς 
2149 

Ιαΐτοσ]ες, αἰμ]είε 2 963 
1ρεγίαη5δ, επτίοπεά ἰλπτοισ]ῃ 

ἴαᾶε ὃ 309 
Τοατίας, {αΐπειτ ο8 Ῥεπε]ορό 

1 9960. 2 147 
Γοατας, 5οη ΟΕ ΓΏαεάα]ας, Ρανε 

Π8ΠΠΘ ἴο 968 ΙΠίο ΥυυΠῖοἩ Ίο 
ζε]] 1 9256, νΊηπος ὃ 169 

Ιάα. πιοιπίαΙπ ἵπ Ττοας. 
«περῃετᾶς ος 1 456, 5οεπε ος 
αἰίαο]ς οπ Ααθποας ὄ0ὅ. 2 
6”. Ῥατὶς ἰεπᾶς Ποεγᾶς οἩἨη 
961. ὃ 993 

Ιάαπίμγιςδιις, ΘογιΠπίαηπ τ1]6Υ. 
{οδϊετεᾶ ὮΥ Ζεις 1 101 

Ιάοππεπαις, Οτγείαπ «πρ, Πεὰ 
Ῥεέοτο Ηεοίοτ 1 619, αΏιδεᾷ 
Ὦγ Α]ακ ἴπο Τιουγῖαη ὃ 901 

Ἠαπα, οαρίιτε ποῖ Ιπ οτἱρίπα] 
Ρ]απ οἳ ΓΙαα 1 419. '' Ῥε- 
Ίονεᾷ οἱ ἴπε ροᾶς 60ο. 2 
969. Ῥεορ]ε τερτογνεᾷ 9381. 
906. 5 7. 11 

Ἰ]]ΠαςῬς, ἔγοπι οχσοθδς ος Ρ]οοὰά 
ος Ῥτεβδιγε ΟΡ ναγπι Ῥγεα{]α 
2 905 

Ἠ]γτίαης. οπ0ε 5α6ινεᾷ Ὦγ 
Μαοεάοπῖαπς 1 ὅδ. τα]εᾷ 
ὃν ΡΠΙΠΡ 4 997 

ΤπηπποταΠἴγ. 5αοσρςδδῖνε 5ἴαρες 
9 ο {, 

Ἰποεςί, ποῖ περι]δῖνε ἴο απ]- 
πηα]ς ου Ῥογδίαπς { 441. 2 
ο 

Ιπᾷϊα, Ἠας 5αρετῖος Πουπαᾶς 
1 161. Ἰῑπρ ταπεᾶ ὮΥ 

Ἰάχανγν 1Τ1. (ναρταπί πετος 
ὃ 901 

ἸπάίαΠ Όσεαπ, οπΠςε ταγε]Υ 
πιεη[οπεᾶ, οεοπίτο]]εὰ ὮΥ 
Α]εκαπάτία ὃ 907 

Γηά1απς, ΚΙπρ οἳ 1 198. οπι- 
ρῖτε {δίά., ἵπ Α]εχαπάτία 
99113999, Ιάγ]]ο εχΙδίεποε 
401-419. αρροϊπῖεα Βτας]ι- 
ΠΠάἨΠ5 αἀνίδοτς ἴο τογα]ίγ 
4 901. ἱταπδ]αίεᾷ ἨΗοπιαγ 
969. 4ο ποῖ 566 5αΠ16 5ἴαις 
α5δ Οτοεκς ἐθία., τα]εᾷ Ὦγ 
Ῥατρετ ὃ 69, τθοαοοπ ἴο 
Ῥ]οαδιτο απ ραΐῃπ 199 8, 
Ὠμ]π]ς Π]α οἳ ἵνουγ 307 Ε, 

Πη{απ[ϊοῖάε, Ῥτασςσεά ὮΥ 
5ἰανε πποίµεινς 2 151 

ΙπΠετίίαπος, Ἰαν5 εναᾶεὰ ὅ 
197 απ η. ὅ 

ΠπζεγτερΏτη, αἲ Αίπεης 3 
9716 απα ηΠ. 1 

Ιπἰοχϊσοαϊίοπ. ἔτοπαι Εάπιος ος 
4η Ίπορηςε ὃ 927 

1ο, «αππε ἴο ΕΕβγρί 1 481. ποῖ 
πιαάάεπεᾶ Ὦγ ϱααβΒγ ἑρία. 

Ιοραρδία. ννέο οἱ Οεαῖρις, αᾱ- 
ἆπαεβρσες ἘΕίοοσιες 2 195. 
πππίιια]. 5ἱαιρΏίετ οϐ 5οπ5 
199 

1ο]αῇςδ. περπεν οἳ ἨΠετασ]ες. 
πε]ροά Ἱπ Εσπὶ αραϊποίι 
Ἠνάτα ὃ 397 

1οἱ6, Ῥιποςςς οἳ Οεσµα[α, 
Ῥε]ονεά οἳ Ἠετασ]ες 4 409 
απ Π. 1 

Ἰοπῖα, 5αρρ]εᾶ Τγοιτρις 
νηϊα ἨΠοππετίο Ῥροεπις 1 79, 
οο]οπ]χεὰ Έποπι Αίπεης 2 
109 

Ἰοπίαπ., οπσθ ἀοπιϊπαπί Ππιιιδ]- 
σα] πιοᾷο ὃ 919 

4605 



1ΝΟΗΝ 

ΙἸοπίαῃς., Ἰαχατίοις 1 8ἱ. αἲ | 
Ι5ἱΠππΙαπ (χαπιος 405. 2 5. 
Εοτρ] αοοιιδαΊοης ὁὃ 979. 
389. ΦΕΠΡΠΟΙΙ5 ὃ 191. ναγ 
νηϊ Ὠοτίαῃς 917 

Ἰοπίο ΤὨϊα]εοί, ιδεᾷ ὮΥ ΠἨο- 
ππετ 2 69 

1ο5. Αεσεαπ Ἰδ]απά, τεριίεὰ 
Ῥιτίπρ]ασ οἳ ΠΟΠΠεΤ, 
5σατοεΙγ Πεατᾶ ος 4 961 

ΤρΗίτας. τε-εδίαβ]Ιδπεᾶ Ο]γπι- 
Ῥῖο (απαππες 2 ὅθ, οοπ{ιςδεᾷ 
ντα Ες {αΐμεν Ειτγίιις ὃ 
2926 Ἡ. 4 

Τγη5. Ῥερραν αἲ Γλασα, {ορ Ώῖ 
Οάγδεεις 4 906. νγαγηῖηρ 
το Ῥταρρατῖς ὃ 109 

δαροτας. Αἰπεπίαη τῖνα] ος 
ΟΠεϊκίπεπες 4 19 

Ίξ]ες ο6 ἴπο Β]εςί. ὃ ὅ1 
Τςππεπίας, {απιοις Ῥϊρει ὃ 

991. 5οογπεᾷ Ῥϊρετς αἲ 
{απετα]ς 4 905 

Ι5ίεγ. Ώαπιῤρο, ντε ὮΥ 
Ῥιο 291 

Τςίππῖαη (Ῥοδεϊάοπ). δίαϊια 
σαττ]εᾷ ἴο Ἠοπιε Ὦν Ντι 
πηῖας 4 41 

ΓςιἨτηῖαῃ [)Ι5δοοΥ56. 1 401-416 
Ἰς]ππῖαπ (ααππες. 1 919. αἴ- 

ἴτασξ πιοῖ]εγ οτονᾶ 98]. 
409. αἴτεπαεᾶ Ὦγ ππεῃ Εγοπη 
αίατ 405. {οιπᾶεὰ ὮΥ 
Ῥοφδεῖάοπ απᾶ ἨΗε]πις 4 15. 
Ρῖπε οτονἩ ὃ 92 απᾶ η. ὃ 

Γςίηπαιις οϐ Οοτίπίῃ., {1 919. 
ν]ςϊτεά Ὁν Ὠϊοσεπες 409 

Ττα]Παπς. ἵπ Λ]εκαπάτία 5211 
Πα]λοῖς, Οτεεἷκς οἳ Μασπα 

Οταεσία, Ἰακιπ]οις 1 81. 
αἲ [ςϊπππῖαηπ (Ἴαππες 405. 
Ῥτοβρετοά απάετ Εγίμα- 

106 

6οτας 4 999 Ε., δεηδιοιις ὃ 
19 

Πα]γ. ποῖ ἵπ Ῥετδίαπ ἀἆοπιαϊῃ 
1 191, πιαπ ἔτοπι 481. οσσιι- 
Ρρὶεὰ ὮΥ Άεπεας 661. ὅδο, 
οοπίτο]εᾶ ὉὮν ϱΟατίμαρε 
5ενεηίθεη γεατ5 2 999. ὃ 
991. ννατδ οη ΒΥΤαάΟΙΡΕΦΘ1Ι. 
5 61 

Τήπασα. Ἠοπιοε οϐ Οάγδεεις, 
φι]ίοτς οἩ 1 81. 471. ὅ99. 
ςα1]οτς τεβὶδί 5οπϱ οἱ 9Ιγεης 
299. 101. Ππγ. Ιπσ]οτίῖοις 
Ι5]απα ᾽ ὃ 9561. 9960. Ἰοναᾶὰ 
Ὦγ Οἀγδεειις 4 9609 

Τ0γ5. πιγμῖσα] Τητασῖαηῃ, 
πποιγπεᾶ Ὦν πσηιπρα]ες 
Ιπ δρτῖησ 2 906 

Τνουγ. αἀοτπεᾶᾷ Ῥα]ασες οξ 
Αἱοϊποϊς απᾶ Μεπε]αῖς 5ὃ 
906. ποῖ να]αεᾷ ΠϊσΠΙν Ὦ} 
Ιπαάἶαπς 907 {, 

Τνν. οτοννης ὅ 91 απα π. 1 
Τχίοῦ. Ἱπιρίοιις ΤαρίΗ. Ῥιπ- 

Ί5Πεά οἩ ἴπε πνηαα] 1 9250, 
ὃ 9460, πιγίμ οἱ 229. {αΐπεν 
ος Οεπίαιιτς {ρία. 

/ασοκάαννς, Ἰά]ε οπμαίίετετς 1 
176. 5 109 

{αδοπ, Ἱεαάεγ οἩ Ατσοπαιῖς, 
αἀπηῖτεα {οτ υγθα]ίῃ απ 
Ῥοαμίγ 1 999, Ῥτοϊεσϊῖεᾶ Ὦγ 
ςα]νε 2 189, 5ονγεᾷ ἀταροπ)5 
τοείῃ 906. ἀεάϊσαϊεᾶ Άτρο 
{ο Ῥοξεϊάοπ 4 17. απβαΙ- 
Ε4] 5 917 Π. 1 

αγ. α οΠαϊίεγετ ὃ 109 
αοδίθγς, ΠΙΠΠετοις ὃ 179 
ο οσαδία, 566 [οσαρδία, 
οσκεγς, αἀπιγεά αἲ Λ]οχ- 

απᾶτία ὃ 9061 



ΙΝΡΗΕΝ 

2οἴπετς, Ίεαί]οις ο8 οπο απ- 
οἵπει ὅ 961. 98. τιδα 
εἰτα]ρ]ηί-εᾶσαε απά ραιιρο 
98 

ο πάρε, ἵπ ἀταπιαϊϊο οοπῖεςίς 
4 541 

ὀπρρ]ους. ἵπ ἨΗΙρροάγοπιο 2 
Φᾳῦ. ὃ 119. πιεαΠς οἱ οοιιτῖ- 
πρ Ῥορι]ατγ 5 9Τ 

«ἩἹτγππεΠ. 4εσγ]εᾷ ἶ ο41 

ΚΙπρ ο8 Ρεγδία. ϱανε Ρ]ρηίεὰ 
ποτ ο (Ἴδεατοπιις 5 993, 
Πὶ5 Πετα]άς 5]αΐπ Ὦν Ὥραι- 
ἴαης 907 απᾶ π. 1. 999 

Νϊπηρς, ἀἰςοιδδεα 1 1-259 ρας- 
αὖπ, σαπ1ε οα]]οᾷ '' κίπος 
189 8. αααΠί]ες απ τε- 
προπβΙρ]ηί]ες ὅ 951. Ποας- 
Ῥαπὰᾶ 98. αρονε Ίαν Ὀιί 
ορεα]επῖ {ο οιδίοπι 9656 Ε, 

ΚΙπρςΠϊρ. Πϊδσοισδες οη: 1 
1-41. 49-101. 109-165. 16Τ- 
θ99: 4 401-410. ὃ 99-91 

ΚΙδεῖης, ποῖ Ῥγαοίβςσεᾶ ἵπ 
οἶμες 1 919 

ἉπισΚκ]εβοπες. ιιδεᾷ ἴο ἆε- 
οεῖνε Ρογύς ὅ 999 

οδγπηρα, ατίῖσο]ε οἳ ἄγοςς ὃ 
1ΤΤ απά η. 9 

Κοιτοῖες. Οτείαπ ἀειη]-σοςς, 
ἀαπησεά α παϊϊνε γναν ἆαπος 
1 99 

γπηϊπαϊς, Ρίτα, οα]]εὰ οἶα]- 
Κὶς ϱν σος 1 495. 465 

14βοιτεῖς. Πρηίεπ {οι Ὦ} 
5ος 1 Ἰ 

ΤαὈγτίπίη, ποῖ Ῥι]ὲ Παςί]ν ὅ 
167. ο25 

1 αοθάαεππο!, ὃ 491. γα]οᾷ Ὦγ 
Ἠεταςσ]εϊάαε 4 407 

1 αοεάαεΠΙοΠΙαἩΏξδ, Ἰαᾶ πο 
Φο]τιίο Ῥαπα 1 ὅδτ, ἆο- 
{εαῖεὰ αἲ ΤΠαετπιοργ]αε 669, 
αἰάεᾶᾷ Ὦν Ῥετδῖα Ἱπ Ῥε]ο- 
Ῥοπηεδίαῃ Ίλατ 2 119 

Τ,α.Ἠο5. Αἰπεπίαπ µῥραϊτιοϊ, 
πδεᾷ Ὦ}γ Ξοργαϊΐες α5 α ἴγρο 
4 989 

Τ,ασ0Ἠε5δ,. ΠαΠΙθ6 αδεᾷ ἴο Ὀε- 
ἴοκεῃ οτάΙπατγ πιαπ ὃ 996 
απᾶ π. 9 

1 αοοπίο εχρτεδδίοης. ὃ 61 
1 αἀοη. τῖνεν ἵπ Αγοααῖα ὁ 997 
Τ αδτίες. {αἴπεν οἳ Οάγδεεις, 

εεγνεᾷ Ὦ)γ Εππαειις 2 107 
Τ/αἴας, {αϊπει οἳ Οεαῖρις, 

Ίονεγ οἱ ΟἨγδῖρρις 1 491. 
πηϊδ]πτεγργείες οτασ]ε ἐρία., 
εχρο5εᾶὰ Οεαάῖρας ἀθία., 
5ιαΐη Ὀν Οεαΐριας ἐδία., 451 

Τιατηία. πιγιμῖσα] ΙΠΟΠΡΙΘΥ. 
τιδεᾷ ὮΥ πιγδες ἴο Ῥεσιῖ]ε 
ομΙ]άτειπ 4 989 

Ταπιρτος]ε». Ίντο 
αποίεᾷ 2 1056 

Ταπά. ταις] οι Εοτρῖς- 
επ ὃ ΤΤ 

Τ,αοάαπιεῖα, πο ο Ότο- 
τας]]αῖῖς, ροτίγαγεά ϱγ Ειι- 
πΙρίᾷες 4 46 

Ταοππεᾶοπ,. ἜΤτο]απ ᾖἸΚῑπρ, 
ππαγτ]θᾷ Περιοπὂ ἰἴο ΈΤε]α- 
πιοῃ 1 485. ἴα]εᾷ ἴο Ῥαγ 
Ἠετασ]ες 499 

Τ αρίίας. πρ νά Οεπίαιιτς 
αἲ νεάαῖπρ οἳ Ρεϊηλοῦς 
4 418 απ π. 1 

1,ατᾶ. ιιδεᾷ ας οἰπίπιεπί 1 985 
Τνανν, οτᾷαἵπ5 πεσονετγ ο 

οοδί Ὦγ Ῥογ5οπς «ἀἱδρος- 
«6.56 ὃ 66. {οτριᾶς οαΠ- 
οε]]αϊῖοπ οἱ ἀερῖς απᾶ 

40Τ 

Ῥοεῖ, 



ΙΝΡΗΕΣ 

γεαΙςιτιρι οι οἳ Ἰαπὰ Ττ. 
Ριηίσμες Ὦν ἀθεα πι ῖ]α- 
Ποπ οἳ οΏιοῖα] τεσορτᾶς 91. 
Ῥτον]άες {οτ Ἱτία] οἱ Ἱῃ- 
απη]πιαϊε ορ]θοῖς 101. οἳ 
Τιερίπες 196 {., ρτίάο ος 
Ἠλποαίαπς 149, εδδεπῖ]α] ἴο 
οἴν]]σεα Πε ὅ 149. '' ΠοΙγ 
Ίαν 911. (οτριᾶς οοπ- 
Εαοῖς ΥΨΙΠ πΙΙποις 911. 
Ἠπαϊς ὮῬήδίπεςς ἀθα]ηρς 
η Ὑοπιεπ ἀἐδρία.. ὨὈὶς- 
σοιιγ5θοΠ 990-949. εβδεπ{]α] 
{ο Ἠπππαπ Ὑοε]ματο 999, 
οοδπηῖςο Ίαν; Ιπν]ο]αΐο {ρία.. | 
««Κϊπρ οϐ ππεη απᾶ ροᾷς 
(Ῥιπᾶατ) 94] απά π. 1, 
ΊΠΟΥΕ 5ογν]οθαβ]ε ἴπαπ οτα- 
οἷε ἡἠ{δίΙ., ΟΝ65 οχὶδί- 
οποε ἵἴο Ῥετδµαδίοηπ 940. 
Γγαηδσγεδδῖοη ΠαγπΠῃς ἴΤαΠ5- 
6γ6β5οΥ 940, ποτε να]παβ]ε 
Ώπαπ Ἰ«πςπιεπ ἠ{δίᾶ., Το 
πγαταὰς ἐθίά., οοπιρατεᾶᾷ ἴο 
Ἠετασ]ες 941 π. 4. ρτοϊεοίς 
Ποετα]ὰάς 947. πιογε οβδεηῖ]α] 
ἴο α. οἳἵγ ἴπμαπ τιάἆςεινς ἴο 
α Πρ 947 Ε., οοπίγαςἰεὰ 
«π ομδίοπι 9609-9601. τ6- 
ρεα] 965 8. οη ἰαρ]εῖς ος 
ννοοᾷ οἳ 5ἴοπε 966. 80ΠΠ6- 
Ἠπιθς οΏδοιτε {ρία., εγθαῖες 
ΡΟΠΙΥ οἱ 5Ίανες {ρία., Ἱπ- 
να] η ννατ 26 

Τ αννυρΊνοις, Ἱπδρίτο Ώο][εξ ἵπ 
ροᾷς 2 46ὔ Π. 

Τ ανγςα1ΐς, οσσαδΙΟΠ ΟΕ γγαΥ Ὠε- 
Ένγθεη Αίπεῃς απᾶ Ιδ]απᾶετς 
4 79 

Γαν9/γεΤ5, ππδογαρα]οιις 1 9ὅτ 
Τ εοΠαθιτῃ, Πατροιτ οἳ ϱο- 

τιπῖἩ 1 909 

4058 

Τ,εάα. πιοῖπεγ ο Ηε]εῃ. Γ105- 
ουγΙ, απᾶ ΟἸγίιεπιπεδίτα 1 
479. ὃ 11 

Τ απιπίαΠς. {ογτπιθᾶά οΠοΓΙΙ5 Ιπ 
Ἰλοσέείες οἱ Αεδοεμγ]ας 
απᾶ Ειπρίᾶες 4 949 

Τ.ΕΠΙΠΟΣ, 5αρρ]Ιεᾷ Ασμαθαπς 
ΨἩ πο 1 07, Νοπιεη 
Ῥιπ]ςπεᾶα ὮΥ Αρμτοα1θ ἃ 
991, ν]διτεὰ Ὦν Οάἀγρρεις 
4 441. ΤΎεαοπ 5ο]ὰ ὅ 921 

Τιεοπ οἳ Βγζαπίῖαπα, α ῬΗΙ]ο- 
«ΟΡΠΕΤ γερατγάεὰ ας 5ορΗη]ςι 
Ῥεσαιιδα οἳ Πἴετατγ «πα υπι 
5 967 

Τεοιπ ο Φα]απηῖς, αιτοδῖ ΟΙ- 
ἀετεᾷ ὮΥ ἴπε ΤΓηϊτίγ 4 185 

Τ οοπῖάας, ἨΠποαάῖαπ αἰλμ]εῖα ὃ 
199 απά η. 3 

Τ εοπῖάας, «Θρατίαπ ἍᾖἸ]πρ, 
]αἵη Ὦγ Ῥεγδίαῃς 1 ὅδ9 

Τ οοπίειι5, Αοπαθαπ Ἰ6γο ΙΠ 
Πμίαςα 4 999 π. Ἰ 

Γ,οοπί]πϊ, ο 1Π 9161]γ. Ἠοπιε 
οἳ Οοτρῖας 4 918 

Γιερίίπε», Αἰπεπίαπ Ρολϊ]- 
ααπ, οοην]οϊεᾷ οἱ Ί]]ερα] 
Ῥτοροςδα] ὃ 196 Ε. 

Τιερίῖπες ο 21αἳ]γ., Ῥτοίπετ οξ 
Ῥϊοηγςίις ἴε Ἐ]άετ ὅ 196 
απ η. 1 

Γ,ε5Ώο5. π πο 1 909, {οιιπάεᾶ 
Ὦγ Εαρ]ήνε Ασμαθαπς ὅδῦ. 
2 9639, απ]τεᾷ ππάεν ΜγΙ]- 
Ἰεπθ 4 991, σῖτ]ς οἱ 5 97 

Γ,εισοηΏ, ἸΚῑπρ ο8 Βοδροτι5, 
{οδίοτεᾶ ὮΥ Ζεις 1 101 

Τ,ειοοίπεα, 5α11ογ5᾽ παπε ΤΟΥ 
Ἠοτίππε ὃ ὅ1 

Τ οιοῖτα. Ραϊῖ]ε οἳ 2 169. 9960 
Τ190ε]. Ίανν τερατάῖπρ 2 151 
Γθγα, 1 191, Ῥτοάισες απ]- 



ΙΝΡΕΧ 

πια]ς οἱ α]] Ἰεϊπὰς 999. 949, 
2 ὁδο, ὃ 117, 917, δα Ὀ]ι- 
ραΐεᾶ Ὦν ἨΗετασ]ες 4 949 

ΤάργαΠ, πι 1 908, ῆὈἱς- 
«οιΊ5ε ΟΠ ΠΙγίη 990-941, 
πιοηςίεγ 299 Ε, 

11ργαῃς, 1 941. ΝΥΟΠΙΕΠ ϱ0ΥεΓ 
πεί Ὠοασᾶς 947. αἲ Ι5ί]- 
ΠΙΙΔΏ (1απιες 406. Οατίμα- 
ρἰπίαης Ῥεσοπιε Τ1βθγαπς 
2 999, Ιῃ Α]εχαπάτία 9 911. 
ΚΙπρ 5ασκεᾷ ὅ00 οἶῖος οξ 
ἴπε Ποπιαπς απᾶ ἀἱδρ]αγεά 
τῖηπςς ἴακεη {Τοπ ἴπε 5]αΐπ 
5 67, Κίηπρ ἀἷεά απ Ισπο- 
ΠΙΙΠΊΟΙΙ5 ἀεαϊι 69 απᾶ Π. 1 

Τ1ΠΕ6Π-Ί/ΟΓΙΕΥΕ. σα115ε ἴτοιρ]ε 
αἳ Ταχδης ὃ ο] Ε. 

ΤαπΠιις, πιγἰῃῖσα] Ῥατά. ἨΠεατᾷ 
ἴπε ΛΤιιδες 1 91 απᾶ Π. 9 

Γῇοής, ἰπεῖτ Κεερεις ἶ 981. 
οεχιποῖ ἵπ Ἐπτορε, ἴποιρῃ 
οπος ἵπ ΝΙαοεάοπία 2 979. 
σαττιθᾷ Ὦν ἈΒασοσμαπίς ὃ 
999 

1 αςιεηῖπς, Γ)!δσοιΥδε οη Γἱο᾽5 
Ἐοπάπεςς {ογ 2 990-498 

Ταἴεγαϊιιτα, ασοαιιαϊπίαποε 
ΝΠ. α Πατ] οἱ εἀιασαἴΙοπ 
1 191 

Τεατρῖες, Ἱπιροδεά οἩἨ. το 
2 941. εχεπιρ[ῖοπ αἰασκοά 
Ῥγ Τιερίϊπες ὃ 195 Η.,, ἄε- 
πιαπᾶ ππεπ οἱ ν/θα]ί 4 ὅ9δ 

Τοἳ, τδεὰ Ἱπ β]]ῆπς οΏ]σος απ 
Ἰη ἀ]νίδίοη οἳ ραϊτΙΠΙΟΠΥ 5 
69 απᾶ η. 9 

Τουετ5. 5α5ρίοῖοιις απἆ Ῥτοπε 
ἴο απΏσετ ὃ ὃ Ε., 5ε1{-Ιπαιι]- 
σεπί Ἱἵπ Ῥτϊναίο Ῥιῖ οπι- 
Ῥατταςδες Ἱπ ριρ]ς 19 

Τποασπίαη. τεψατᾶεά Ὦγ 3γτα- 

οιδε {οτ 5ρεακίηρ Ὠοτῖο 4 
28 αν 

ΤπιοίαΏ, δατὶδί, ἁταιπαῖῖο 
ἀἴα]οριες Ιπιῖ]ατ ἴο Ὀ]ο-ς5 
«ο][ίες 4 491, οοαρ]εὰ 1ο 
να ἈΠιδοπίας απἀ Πρί- 
οἑείιις 5 ὦθ9 

1 γοαπΠρες, Ῥτοκο πιαττίασε 
οοπίγαοϊ οἳ Ατοπιοσμιις 5 
291 η. 1 

1Ύε8ο:.. Ίπτο]απ ἍῬιποε, 
εΙαιρΠίεγεᾶᾷ Ὦγ Αολί]]ες ο 
5εοοπᾷ εποοιπίεν ὅ 993 
απᾶ π. 9 

ΤγοαθΙπῃ,. ΡΥΠΙΠΑΣΠΙΠ καἲ 
ΑἰΠεπς, νὶδιεᾶ Ὦν Ῥο- 
οταῖες 2 101. 4 4971. ]ο5ί Τις 
ἹπαΙνιάιπαΠῖν ὃ 167. ποεαγ 
Ασαάεπιγ 4 497 απά πΠ. 1 

Τ γοία, ἵῃπ Αξία ΝΤπογ, ρατίῖ- 
αν Γπιρπίανγ {ο Ἠμοάες ὃ 
105 

ΓΥοῖαῃς, τα]εᾷ Ὦγ Βατροᾶοπ 
1 δι] 

1, νοοππεᾶες., τορεῖνεᾷ γοιῖ]ι- 
Εα] Αοβί]]ες οη ΞΟΥΤΟΡ 4 491 

ΤγοοἩ. 1δεὰ Ὦγ Φοογαῖες ἴο 
ΙΥΡΙΕγ ΠΠσαίιοη 4 999 

ΤγοιτρἹΣ, Αἰπεπίαπ οταῖοῦ. 
ΤΘΟΟΠΙΠΙΕΠάΕΙ ας ἰταϊπίπρ 
ἵη οταἴοτγ Ῥεσαι15ε ος ΠρΠί- 
ηεςς οἱ Ιοςῃ 2 999 

Γγοιτσις. Ώρατίαῃ ]ανγ-ρῖνεγ, 
Ῥος51βΙγ αἀεγῖνεὰ ΟϱΟΠΙΠΙΟΠ 
πηθος ἔγοπι ἨΠοππετ 1 79. 
Ιπίγοᾶιιοεᾷ Ηοπιεγ)5 ροεπι5 
ἴο «πτεοσς {θίά., Πὶ5 ΡοΠῖγ 
89. τε-εδίαβρ]ςΠεᾶ Ο]γπιρῖςο 
(σαππες 2 9 απ η. 9, ῬΗ]Ι]ο- 
5ΟΡΠεΥ ἵπ ροµςς 995 Ε,, 
συ]άηρ ριτῃ οἳ Βρατίαης 
99ἥ 

469 



ΙΝΡΕΧ 

.Υαΐα, ΨΟΠΙΕΠ ἀθδρίεεᾶᾷ Ὦγ 
Ῥατὶς 2 969. ρτοϊοεσοϊεά ὮΥ 
Οεἰαεπας ὃ 4056. Ἱακατῖοιις 
5 ὅἵ, 989 

Γγάϊαπ, πιιδίσα] πιοᾶε ὃ 919, 
4 175 

[γάϊαπς, τα]εᾷ Ὦγ (ποερας 2 
96. 5οπ5 αΠεπιϊηπαϊίο ὃ 175. 
οπςο πο ρο]ά ἔτοπι Ῥας- 
ἴο]ας 990. ταῖπεςᾶ Ὦγ Ἱάχατγ 
999, τι]εᾷ Ὦγ 5Περπετὰ ὅ 
638 απᾶ π. ὃς γθασοη ἴο 
ραῖπ 199 Ε, πατ ντ 
Ῥητγρίαῃς 917 

Γντε, ἴππίπρ ὃ 19ὔ, ΡΙαΥΕΤΒ 
141. 105 

Γψτῖο Ῥοείγ. ποῖ εδεεπ![ῖα] 
{ον ἰπα]η]ης ο οταῖοις 2 
291 

[Υδαπάςν, Θραγίαηπ 6ΕΠΕΓαΙ, 
ἀεδίτογεά Αἰπεπίαπ πανγ 
ὃ ὅ9 αΠα Π. 9, α 5ΕΥΙΠΡ οΕ 
999 

ΓΥδία5. Ας οταίος., εχοε]ς ΙπΠ 
Ῥγεν]Ιϊγ. 5Ιπιρ]οΙγ. οοἩοεί- 
επσα, απά ἀἱδριῖδεα οΊεγεΓ- 
πεςς 2 990, πιρ]]οΙίγ 5 417 

ΓΥδίσ]αες, τιδεᾷ Ὦγ Ξοσγαῖες ἴο 
ΙγρΙέγ «πθερ ἀεα]ενς 4 999 

ΓΥδἵρρις, δομ]ρίοτ, δίαΐαοε ος 
οπατ]οῖ αἲ ἨΏλοάες ὃ 91 απ 
π. 

Τ,γδῖς, ἀΙδοῖρ]ε οἱ ΡΥίΠαροτα. 
οοΠνεΓδεά υψὶῖπ ῬΡΠΙΙ 4 
299 

ἨΜασεάοπῖα, ποῖ ]ε55 Ῥονεγ{α] 
ἴπαπ ΡΠίΠία 1 69, 5αβ]εοί 
ἴο Ῥογδία 191. Ἱπν]ιεα 3ο- 
οταῖθς ἴο ν]ςις 2 112. οησα 
Ἠαά Ίος 973 

ΜΠαοεάοπῖαῃ Ῥμπα]απκ. 1 171 

4Ττ0 

ΜαοεάοπΠίαης. οπσς ἨΠεγᾶς- 
ΠἹεη απά {αΥΠΙΕΥ5 ἔοτ ΤΠΙΥ- 
τίαης απ Ττγήρα]αης 1 65, 
Ῥεσαππε ππαδίει5 οΕ πεατ]γ 
α]] Ἐπτορε 2 991, ραϊπεὰ 
Ἠσγρί, Βαβγ]οηῃ, Θαδα, απ 
Μοραϊΐαπα Ῥιαϊ Ιο5δί ΑΛεραε, 
Ῥε]]α, απᾶὰ Ὀϊιπι 981 {.. 
οεγίαΙπ Μαοεάοπῖαμς. 
6ρτυπς τοπ  απίτια]5 
οπαγπιεά ὮΥ  Οντρμαιις, 
«αοζ]εᾶ Αἰεχαπάτία ὃ 991, 
τ56 απᾶ ἀθο]πεθοο, 4 997, 
οποε ΤΟγε Εε]ί σαρς ὃ 179, 
ἀαεδρο]]εά Ρενδίαπς 911 

ΜΠαοτίπιις, τεδιά επί οἱ Ῥναρα, 
τεπιογεὰ Ένοπι πιατγκεῖ- 
Ρ]αοε ἴπε ἴοπιρ απά 5ἰαΐιε 
ος ΚΙπρ Ῥνηδίας 4 961 

Μαεαπᾶεν, πάϊπρ τῖνεν ὃ 
406 

Μαεοπίαης,  ἰπριίατγ το 
6πτοερις ὅ 989 

Μαρι, Ρετδίαπ Ρτ]εςίς, ὨΠπεῖν 
οοδπ]ς πιγία ὃ 405-416, 
φεογεῖ τες 406. ἀεβπεᾶ 
40Τ, ΓΟ]1οΥ/ 5αοτεᾷ δαγΊηρς 
{δία., Ιάεπιιβεᾶ νι νγίἆ- 
αγᾶς ὮΥ ἴπε Οτοε]ςς ἐθίᾶ., 
πιαϊηϊαΙπ ἴδαπα οἳ Νίδαεαπ 
Ἠογδες {ον Ζει Ῥαϊ α 
5ἵπρ]ε Ἠογδε {ον ἨΠεβιας 
407. Ε,, οοιπδε]]οτ5 οϐ Ῥετ- 
5ἱαΠ Ἰπος 4 901, ἵπ οπατρε 
οἳ 0απιῤγςες᾽ ραίασε ὃ 195 
απ η. ὃ 

Μαρπα «Οπναεοῖα, 5Ροηδογεὰ 
οοπιρεῆοης Ἱπ ἆεο]απια- 
Ἠοηῃ 5 969 

Μαρπερῖα, Ἠοππε οἳ ΠΠ- 
Ῥαεπποῦ 4 οΊ 

Μαρπεῖίς Θίοπο, 1 911 



ΙΗΝΡΕΣ 

Μαρο, ἨΗαππίρα]ς Ὀτοί]οτ, 
εαἱὰ ἵο ΊἸανε ἁἀιωπιρεᾶ 
Ἠοπιαπ τίηρς Ῥείοτε 5εηαΐε 
ηοιςε ἵπ (ατίμαρε ὃ 69 η. 1 

Μαμας, απαττεὶς νι Τατδις 
9 47 Π., 9ἳ7 . 

Μαπάταρογα, αδεᾷ α5 δε αἴϊνε 
5 969 απα π. 1 

Μαπ]κιπα. 15 Ιοἱ 1 197 Ε.. 2 
908, ῬτϊπηϊΊνε δίαῖο 905, 
91 Π., Πατππεά Ὦγ οἶν]]ίσα- 
Ποητ 1θίά.. οοπιπι!ς 5αϊοῖᾶς 
πτοιρῃ ἔεατ ο ἀεαϊῃ 919. 
κι]]θ]ε απά οὈδ[ϊπαϊε 447. 
Ἰηπαῖε Ῥε]εξ ἵπ σοᾷς 49, 
5ραπ οἱ Ηΐξε 5ενεπῖν γεατς 
905. Ῥε]ονεὰ οἳ ἴπε σος 
Ἠανοε 5Ποτί Ιΐαε 969. 8391. 
οΒΏςριῖησ οἱ Ταπς 409. 
5αΠογ {ον δίῃπς οἳ Τϊαης 
{ρία., ας5ια]]γ ποῖ τε]εαςεὰ 
{τοπ Ῥτῖδοη Ἠοιςε ος ΙΗε 
απ] οβερτίπςσ 5αρρ]εὰ 
419. {εεττ  ἀεςοτῖιρεᾶ 
415 Β., ρεαςαηῖ νετδίοῃ οΕ 
Ἰοἱ 419 Ε., Ἱπν]τεᾶ Ὦγ Ζειις 
ἴο Ῥαπαιεϊ 435 Β., Ῥτο- 
Ργεβρῖνε «ἁἀεἰετιοταίίοπ ἃ 
81 Ε., 5θε]ς ἴο αἰῑαῖπ 5οοᾷ 
απᾶ ανοῖᾶ 1] 4 Τὅ. αιτοραπὶ | 
Ιπ νἱοῖοτγ Ὀαξ 5Ψαγεᾶᾷ ὮΥ 
τεΙρ]οη ἵηπ ννατ 5 11, 5αῦ- 
1εοῖ ἵο ορίπίοπ οἳ Ῥ]εαδτε 
ου Παβιίς 199 Π., ΙπαΙν]άιια] 
ἀιΠεγεποες 1981 Ε. οοπι- 
Ῥοδεᾶ πιοςῖ]γ οἱ εαν] 999 
απ η. 3 

Νπαταϊαπ., ονεΓσατπο Φαταῖς 5 
6ἳ 

Ματάοπίας, Ρεγδίαπ 5σεπετα], 
5νγοτᾶα ἀεαιοαίεὰ ἵπ Ῥατ- 
ἴπεποῃ 1 79 απᾶ π. 9 

ἈΙαγας. Ώανα Πιαηθς 5ΠΟΤΗ 
Ῥείοτε πιαβίπς νὰ α.δες 
5 4059 

ΝΜΙατρῖΐες, 5αΙτῖς ερίς, αποϊεᾶᾷ 
1 961. νους οἳ Ἡοπιεγ)ς 
γοιίῃ 4 969 Ε., πετο αῑά ποῖ 
πον ον ἴο ἴτεαί πε ὃ 
199 απᾶ Π. 1 

ΜΠατῖπες, ποῖ οοπιρείεπί ἴο 
Ρ']οἳ οἳ οοπιπιαπά ἐτίτεπιες 
2 109 

Ματκείῖ-ρ]ασε, Παιιπῖ ο{ 1ά]εις 
5 151 

Ματτίαρε, «απο Ώίγ οἱ ὃ 41 
ἈΊαϊδγας., τῖνεν ἵπ (εἰαεπαε 

9 4056 
ἈΊαίδγας. σαΐντ, 5κΙ]εὰ να 

βπῖε 1 ο 
ΝΙαδδιία (ὙΠατεεῖ]]ες), τερτε- 

5επ[εᾷ αἲ Γ5ιμπιίαη (ᾳαπιες 
1 405 

ΝΠαςίεγ οξ{Πε (ααπΠες. 4 25. 491 
Μακίπις: ἆο ποῖ ]αάρο Ῥε- 

{οτε ἨΠεατῖπρ Ροῖ] δῖάες 5 9 
απᾶ π. ὅ 

Μεαςιτίηρ-ΗπΠε, 5Ιπι]]ε οἳ ὃ 
191 

Μεαςιτίπρ-τοά. παιδί Ρε ενεπ 
5 9 

ΜΠεαί, νη(οιιῖ δα]ι 2 99 
ἈΊεᾶεα, Ρανε ὦᾖαδοπ πιαρῖς 

«α]νο 2 189. Παπης ΠΙιΘαΠ5ς 
ΝΠεαάίαοη. ἐδία.. Ὀ]αππεᾶ 
Ῥοτίαπε {ος Πεγ Ῥαδδίοη ὅ 
47 απᾶ η. 1, πετ 5Ρε]]ς 106. 
5]ενν ομι]άτεπ 916 Ε. 

Μεᾶες, ᾖἸαχυτῖοις 1 ἍᾖἸἼδ. 
γγεα]ίπγ 1Τ9. ἵπ ατπιῖες οϐ 
Ἰηναδίοπ 1939. εηδ]ανεᾷ Ῥει- 
εΊαης 2 999, τιῖπεά ὮΥ 
Ίαχατγ ὃ 999, ρατρ 998, 
γα]εᾷ Ὦν Ὠεῖοσες 4 4056. 

4τ1 



ΙΝΡΕΣ 

5 49, Εαϊσὰ ἴο οΥ6ΓΟοπΙε 
Αεχαπᾶετ 66. οοπαπεγεὰ 
ον Όντας 67, ροῖ ῬΒγτίαῃ 
τίοῃες 911 απᾶ π. 9. ἆε- 
φροϊ]εά Ὦγ Ῥετεδίαης {δία. 

Ἀ]αεάᾶ]α, Πουδες ἔτοπι 2 1Τ1 
Μερατα, 1 906, 2 941, ὃ 1556. 

Πϊς Ῥῖπο ποῖ 5οιβρᾗὶ αξἴογ 
5 99 απᾶ η. 4, Ρρορι]ατ αδ- 
εεπιρΙν 16Τ 

Μερατίαπς, ομ]Ηναϊεᾶ Ρῃγ5ί- 
σα] Ῥτονγεςς ὃ 961. ἀετιάεὰ 
5 991 

ΜΠείαπσοοπιας ἴπε Ε]άσν, ἔγτοπα 
Οατία 2. οὁ67. ΟΙγτιρίςο 
νιοίοτ 9ΤΤ 

Μειαποοιηαςδ ἴπε Ὑοιπρβετ. 
αἴπ]είε 2 36595 Ε.. 915. νὶς- 
ἴογίοιις ποια ΙΙ ΙΠρ οὐ 
Ρεϊπρ Π{ 989 Β., 5εἰ{-οοπ- 
1ο] 930. ὨὈϊδοοιιτδε5δ οἩἳ: 
901-οτ1. οτ19-θθῷ 

ἈΠε]εαρςετ, παγμῖσα] Πετο ἔτοπα 
Οα]γάοῃ, οοπιππεπᾶς 5ἱ5ἱ6Υ 
ἴο Ἠετασ]ες 4 405 π. 1. 
σοµ5ῖη οἳ Οᾳαδίογ απᾶ Ρο]γ- 
ἄειοες ὃ 19 απᾶ Π. 4. 50Π 
οἳ Α]ίπμαεα απ Όεπεις 196 
απᾶ η. 1 

ἈΤε]ες, {αἴπεν οἱ Ποππειγ 5 411 
Με]ες, ΚΙπρ ο βαγα15, οαττ]εὰ 

Ἰοη. ατοιπά ταπιρατίς ὃ 
66 {, 

Με]είας, Αἰπεπίαπ ἰταρῖςο 
Ροεῖ, αοοιςεᾷ Φοσταΐες 4 
183 

ΜΠεπιποῃ, ἀεαίῃ ποῖ πατταϊαὰ 
ὮῬν ἨΠοπιεγτ 1 4Τ1. 5οη ος 
Τήποπις απᾶ οοµςδῖπ οξ 
Ῥατῖς, τια]εᾷά Εἰπιορίαπς 
489, αἱὰ περ]εεῖεᾶ ὮΥ 
Ἠοππετ ὅ9δ]. Ῥτοιρηί αἷὰ 

419 

ιο. Ττογ ὅ9θδ, 51ευ Απίι- 
Ίοσῇμιι5 ὅ9δ, ἀεαῖ {δίά.. 2 
9809, ἀῑεὰ γοιπς 911. 991. 
οο]οβδα] εἰαΐαπε ἵπ Εργρί 
9 97 

Μεπαρβ!ῖς, ἵπ Ερυρί, 5εαῖ ος 
ΑΡί5 οτασ]ε ὃ 185. νὶςιεὰ 
Ὦγ ἱψταπί οἳ θγτία 211 

ΜΠεπαπάςτ., ]αΐο τπεϊοτιοῖαη. 
Ἠπ]κεὰ ὨὈϊο νι ῬΡ]αϊΐο, 
Χοαπορπο., ἈΝοοθίταίπις. 
απᾶά Ῥηοδίταϊιις 5 966 

Μεπε]αῖς, Ῥαϊασε ἀεδογ]ρεά 
ϱγ Ἠοππετ 1 7δ. ἀεριοίιεὰ 
ας αϊπί-Πεατίεα {δίᾶ., ρα]- 
αοο Αδίαϊςο Ττ. τε]αϊῖεᾷ ἴο 
Ταπία]ας απἆ Ῥε]ορς ἐθίά., 
481. οΠεπι]παϊΐο Ίπ Επιτί- 
Ρρίάες {δίά., 6ανο ρ]ῖ ἴο 
Τειεππασῃιας 999, επἴεΓ- 
ἰαϊπεᾶ Ῥατὶς ἐὐίά., 5πάΡΡ]ε 
ἴο τεσονετ Ηε]επ {θίά., το]ὰ 
Ἠσγρίαῃς αροιῖ Ττο]απ 
λατ 415, Ρητγρίαπ Ετοπι 
Μι, ΙρΡΥ]ας 486. Ὠτουᾶεὰ 
ονεν {αϊ]αγε ἴο ννεᾷ Ἠε]επ 
499. 608. ἆαα] νι Ρατὶς 
609, αἰπιοςδί οαρίιιτεά Ῥατῖς 
691, ἀερῖοῖεᾷ Ὦγ Ἠοππεγ α5 
νεακπρ {θίᾶ., τεπιαϊπεὰ 
Ἱπ ἨἩσγρί απά πιαγγ]εὰ 
κΙπρ)ς ἀαιρηίετ 49, 2199, 
9609. 9607. 989, αοἴοτς ἵπ τθ]ο 
οἳ Μεπε]αίϊς 4 86. αἰίασἷκεὰ 
Ὦγ ἈῬαπάατις 998. ὮῬε- 
Πανίοιγ ἴονγατὰ Ἠε]εη ὃ 
19 απᾶ η. ὅ, ψοππᾶεά ὮΥ 
Ῥαπάατιις 993. Πορδρ]ϊαῖγ 
αΏιαςδεᾶ ὮΥ Ρατ 9909, 
Ῥα]ασε 9060, Ῥ]οπάε 941 

Μεπαπᾶετ, Ῥοεϊί οἳ Ἀεν 
Οοπιεάγ. ροοᾷ Ῥτερατα- 



ΙΝΡΕΣΧ 

Ποητ {ον ογαἴοις 2 919, 5χ- 
Ρραδςεὰ τετ οἳ Οἱά 
Οοπιεάγ ἵπ ῥρογταγίπς 
οπατασίετ ἐρία.. δίαϊῖιε αἲ 
Αἴμεης ὃ 191. αποϊεᾶ 191 

Ἠπεπο, ΤΠεδδα]ίαπ ΡεΠεΤαΙ, 
πδεᾶᾷ Ὦγ Βοσγαῖΐεςδ α5 ἵγρε 
4 989, ἱγρῖβεά Ίονεις απά 
Ρογ Εγιεπᾶς 399 

ἈΠετῖοπες, Ποππεγῖς ΠεγΟ ΕΓΟΠΙ 
Οτείο, 5] Η]οά ἵπ επ]ᾗορ]ῖο 
4απςεε 1 89, απποηρ Ρεδί οΕ 
Άσμασθαης {θία. 

Μεξδεπῖα, ἀῑδίτιοί ἵπ Ρε]οροι- 
πεςε 2 401. Ατίδίοππεπες ος 
3 9998 

Ἀ]οαδεεπίαπς,.  ἔγεεά  αξἴετ 
Τεισοία 2 169. και]οᾷ 
Μεςςεπθ νυν] αἷά οἱ ΓΠεροες 
{δία.,. οπςε οα]]εᾶ Πε]οῖς 
{θία. 

ΝΤοξίογ. 50Π οϐ Ρτῖαπι, 5]αἶῃ 
1 605 

Μείϊαροπίαπι, ἵπ ἨΝασπα 
(γαροῖα. ἀεςο]αίοε ὃ 997 

Μειαγπαπθ, ἵπ Τ,685Ρ05. Ἠοππθ 
ο6 Ατίοῃ 4 ὅ 

Μπάας, πιγἰῃίσα] Ἰκϊπςσ ος 
Ῥπιγρία, εριίαρια 4 οἳ. 
ἴοπιῦ ναπῖςῃεά {δία.. Ρταγεν 
5 4 απαᾶ π. 9 

ΜΠείας. οἳἵγ ἵπ ΤΙοηπῖα, 15 
Ῥιάγπιαίαπα 4 11 

ΝΠηΠαςᾶςας., ν]οίῖοτ αἲ Νατα- 
Ώπομ. παϊςἰγεαϊοᾶ 5 901 απά 
ποῖθς 9 απᾶ ὃ 

Μϊπιες, αοἴοις οἳ 1 909. 
ππθαἩΠς οἳ οοιγπΡ Ῥοριι- 
Ιαν ὃ 97 απά Π. 1 

Νπϊπος. Κῑπρ οϐ (τείς, {απιεᾶ 
{οτ τσΠίδοιςποςς απᾶ αξ- 
«οοϊαίοη υηῖ Ζειις 1 91, 

1867. ὃ 9179, 4 961. ὃ 167 
η. ὃς 169 ῃΠ. 1 

ΜΙποίαιν, οΗΏδρτίηπρ οἳ Γα5]- 
Ρ]αᾶ απᾶ Ῥα]1 ὃ 947 απά 
Π. 4. 

ΜΠ5οΥ, ειπα ο/τερτοαςσῃ 5 109 
ΜΠδ]είοε. ἱταρς Ρἰτάς ὃ 159 
ΜΠΠταΠος, ΦΟΥΕΤΠΟΥ Ο8 βα1- 

ἀῑς ὃ 197 απα ηΠ. 1 
Μμτ]ααἴες Ἠπραϊου, Κῑπρ 

οϐ. Ῥοπΐμ5, περι]εεᾶ Ὦν 
Ἐμοᾶες ὃ 117. πὶοἰκπαπιεὰ 
Ῥϊοηγςδις 49 

Μοίτα, α Ῥηαςε οἳ Εοτίιπε 
9 ο] 

Μομοπ]ᾶάααε (Εαπγίας απἀ 
Οἰααίπις), απιριιςπεᾷ Ἠετα- 
οἷες ὃ 966 Γ. 

Μο]οβδίαης. Ρ6οΡ]ε ἵπ Ερίτιας, 
τα]εὰᾷ Ὁγ ἨΠε]επις 1 ὅδι 

Μο]ας, α Οτείαῃ. {αΐπετ ο 
Μετίοπες 1 89 

ΜοπατοἩγ., ἀεβπεά 1 195 
Μοπεγ. ῬτεσαπΠοῃπς αἴἴεῃ- 

ἀαπῖὶ προπ Ιεπαάίπρ 5 996 
ΜΠοηπςίετ, Γ1ργαπ 1 959 
ΜοοΠ. το]αίῖοπς π δα 4 

149 
ΜΠοδδγποεσίαπς. Τηγασἴατ 
ρα, Ἱκαερ ΚΙπρ Ιπ ἴουετ 
2 199 απᾶ η. 1 

Μοίμει οἱ ἴπο (αοᾷ. 0γΡε16, 
οοππεοϊεᾷ νἩ ἀῑνιπαῖοῃ 
απᾶ αρτ]οι]ίατε 1 99 

Μ]είθοςυς, αιπϊπίετοδίεα η 
Πουςες 2 919. ὃ 9956 

Μαπηπηϊας, ἨοπιαἨῃ. 5εΠεΤα]. 
ἀεδεσταῖοαὰ («τεεκ κἴαϊιιος 
441 

ΝΠαςοῖοῃ. αἲ ΑΙοχαπατία ὃ 969 
Μπιςος. Ἱπνο]κεὰά Ὦγ Ὀῖο 1 7. 

6ροκε ἴο Τ1πις οη Πε]ίοοπ 

4τὸ 



ΙΝΡΕΝ 

91. {εδίῖνα] αἲ ὨὈίϊαιπι ὂἱ. 
οοπιροδεᾷ 5ο0Π5 οΕ νΙοίοτγ 
97. Ἰονοεάὰ ἨἩεριἷοᾶ 2 9δ. 
“ὁπηα]άεης ᾿ ὁ 99η Ε, 999. 
Ατοπιοσμας α Ὁ' δειναπί 
ος ἴπε Μιςδες ̓ 99850. Ἱπ- 
εἰτιοί Ρατᾶς 451. ἠπεῖτ Ῥτο- 
Ῥπεῖς ρ]αιδίδ]ε 409, 4Τὸ. 
Ἰηςρίτο Ροεῖς 4 969, Ἱῃ- 
5ρ]γεᾷ ἨΗερῖοά 981. 5 977. 
Ποποιτεά ὮΥ ὨὈϊῖο νι 
50ΠΡ' απᾶ ἆαποε 969 

Μιιδίο, οἳ Ἠπιίοά να]αο {ον 
Κκίηπος 1 67. «υποοραῖεᾶ 87. 
ΠΠΟΤα] να]πε ὃ 191. 997. 
Ἰπνεπίεά αἂξδ τοπιεάγ {ΕΟΓ 
επιοίῖοπς 927 Εἔ,, Ῥγενα]εποσς 
αἲ Α]Ιοχαπατία 999. πιοᾷςς 
919. ἆοεςδ ποῖ πιοπορο]Ίπε 
αγΠςίς αἰἴοεηίίοπ ὃ 107 

ἈΠιιδίοῖϊαη, ἴππες Ιπδίγιππεπῖ 
ο οθσ Ἡ. οσο, τος πα 

Ἀπαδοπίας Παξας, θίοῖς ΡΠΙ]ο- 
5ΟΡΗΕΥ, ἵπ Πῖσῃ περιῖίε ἃ 
197 απᾶ π. 98, τερι]κεὰ 
Αἰπεπίαης {Τοτ Ἱπιρῖείγ 
{θίά., 5 ὦδ9, οοιρ]εᾷ Ὦ) 
ΤιοῖαἩ η Ὠἱο απᾶ Ερί- 
οἴείας ο69 

ἈΤγΥσοπος, Ιδ]απά πθαν Ώε]ος 
3 156 

ΜγπάΙαπς, Ῥεορ]ε Ἱπ Τοπῖα, 
Πε]ά ἵπ 5οοτη ὃ 191 

ἈΤγτιπϊΙᾶάοης, Ίπτοορςξ οἳ Α- 
οΠ]]]ες. {ον ἵπ οοπΙΡαΤΙδΟΠ 
ντα Γτο]απ ἔογοες 1 516 

Μγτιῆ]ας, οματίοίεετ οἳ Ο6ε- 
ποππας ὃ 941 

Μ{γτιε, τιδο {ον οτονΠς 5 91 
απά Π. 1 

ΝΤγδίαπς, ἨΠοπιογ5 Παππε ΕΟΤ 
(είβε 2 91. ΟΠΠ ἆε- 

44: 

ερίδεὰ ϱ}γ Ρατὶς 3969, 6οπι- 
ΠΠΟΠΙΥ Ἠε]ά Ἱπ οοπεπιρί 
3 169 απ η. 9. ἱπραϊατγ 
ἴο 0τοεσιας ὅ 959 

Μγεἰαρορο, οβιοῖα]ς αἲ Ε]ειι- 
εἰπίαπ ἈΝ]γδίετϊίε», αδδὶςί 
Ιπ]μαΐίες 4 917 

Μγείεγίες. Ιπςίτισοίοι ἵπ 2 
191. αἰἴῑεπάαπίς 461 ϐ., 
«Παπ Ῥαϊί]ε 4 85 

Μπγίης, [άργαπ 1 905. 951. 
6ΟΠΙροδεᾶ {ον α Ῥά1ρο5δθ 
{ρία., ἵπ ἴναρεαγ 451. οἳ 
ἴπε ΝΙαρὶ ὃ 406-4Τ5 

Μγι]επθ, ραγς οοαιτὶ ἴἵο 
Ἠοπιαπς ἃὃ 109, Ἠοπιο ο 
Ῥηίασιις 4 9. εχίεπαεᾶ 15 
5ΥαΥ 921 

Ναριε», Ἠο]ᾶς αἰἴπ]είῖο σοΠ- 
τεςῖς 2 9θὸῶ. Ῥοβδίρ]ε οοἩ- 
ΠεχΙοΏ η Αίπεης ὃ 49. 
Πνδί εεϊ]εά ἔτοπι Οππαε 
{ρία., Οτθεκ ἵπ οτἱθίηπ απὰ 
Ῥτοδρετοις5 61 

ΝαδαπιοΠϊαης. Α{ΙσαΠ 
Ῥεορ]θ., Ίγεαν {δαίμενς 5 1Τ9 
απᾶ ηΠ. ὃ., 56εεΠ ἵπ Ἠοπιε 
{θία., ἆο ποῖ ατοιδε αῑς- 
ἰτιαδί 1851 

Ναϊϊνε Ο1ἱγ. Ὠϊδοοινδε ἵηπ 4 
160-171. Ῥο]βσα] Ααάάτοςς 
Ιῃπ 119-187 

Ναποσγαἰῖς, (ατεεκ ςε]επιεηῖ 
Ἱπ Ἠρσγρί, ο οἳ 5Πορ- 
Κεερεις 2 108 

Νααρμας, Κκίπρ οἳ Επροεα 1 
9065 απᾶ π. 9. {πει ος 
Ῥα]απιοάες 4 447 

Νανίραίουγ5, οσοσιρῖθᾶ νι 
«685ΟΠ5, ΨΙπάς, απᾶ βδίατς 
1 ππῃ 



ΙΝΡΕΝ 

Χαχοςδ, ΆΛερεαπ ἱδ]απά, αἱ- 
ἴασκεᾶ Ὦγ Ρεινδίαης 1 ὅδθ 

Ἀεσκ]ασες, ι5εᾷ {ος τεοορη]- 
Πο οἳ {οππα]πος 1 119 

Νε]ειις, {αϊμοτ οἱ ἸἈοαδίος, 
ο αἲ Γςιμππῖαη (σαπιες 

1Τ 

Νεπηθεῖ, Ἱπνοκεὰα 4 108. 
Ίπαροες ΟΕ 191. α Ῥμαςε ος 
Ἠοτίαπε ὃ ὅ1 

Νεορίο]εππις. 5οη οΕ Αολί]]ες. 
]οῖπς Έγο]απ εχρεαΙῆοι 1 
69ο, ὅθος οχἰ]εᾷ 49. Ἰῃπ 
Φορμοσ]ες᾽ Γἢ)ήοοίείε 4 
ο ας 

Νοτεῖά, ΤΠοϊϊς 1 61 
Ἂετο, ἀενοῖεὰ ἰο πιιιδῖο απἀ 
αοπρ 1 169 απά Ἡ. 1, ὃ 
991. τε]αίϊοπ5 Υν ΘΡρογιις 
2 9η] απὰ η. 1]. ναπῖοῃ 
οοπαιιοί 981, «μ]οῖάς ἐδία.. 
ἀαδροῖ]εά ΟΙγπαρία, Ώε]ρΗ1, 
Αίμοηςδ, Ῥειραππιπι Ὀιῖ 
ποῖ Ἠμοάες ὃ 151 Β.. Ῥτε- 
οἶποί αἲ Ῥογραππιπη ἐρία., 
δο]άεπ Ἠοιδε 4 909, α 
5Ίηπροι ὃ 87. ταῖπεᾷ ὮΥ 
ἴοησιιο 9ὔ απᾶ η. 4. 161. 
απιρ]ῆοπς 171 8. {α]ςε]ν 
οοπποοίεᾷ να Ὠϊο)5 οχῖ]ε 
415 

Χοτνα. ἴΠαπ]κεὰ {ον ΠοποιΓ- 
Ίπς Το 4 197 απᾶά π. 1. 
Ῥγαϊςεα 3209 

Ἂθδρδις, Οαπίαιιτ, Τ)δοοιγδα 
επ ]εᾶά Ἀεδδις οἱ Ὠοεῖα- 
πεῖτα 4 451-461. κδἴοιγ 
ἰγεαῖεᾷ Ὦν Ατοζιοσμις απά 
Φορμοσ]ε5 4601. Ῥ]εᾶ α 
ΓΕΙΥΥ 469 η. 9. οπ]γ 0εη- 
ἴαατ ἴο εδοαρε ἔτοπι 6ϱανο 
οἳ ῬΠο]ις 456 απ ηΠ. 9. 

«οί Ὦγν Ἠετασ]ες νψ]]]ε 
οατιγίπς Ὠεϊαπεῖτα οΥε 
γ!νεγ 40Τ 

Ἀοαδίου, 5458 απᾶ Ρρεγδιαδίνα 
1 69. Πε]ρεᾷ Οἀγδεειις 65. 
608. 607. νημξδίοοα ΠἩοεοίοτ 
615. Ἠε]ροὰ Ὦν Γοπιεάε 
{θία., Ὀτοιραί Απιοσμιις) 
Ῥοπες Έοπι Ττογ ῥφδ, 
691. Παπ] ᾖ{α]δεΙγ ᾖἹῃ- 
φοτ]ροεὰ Ὦν Μαπιπιῖας 4 
41.  Αραπιεπιποπ΄5 οΠμῖεξ 
αἀνίδοτ 99Τ, τιιδεά ὮΥ 
Ἠοπποχ ἴο ἱγρίεγ ργιάεπος 
απα ἴαοί 990, οοπἰτο]]οὰ 
ΑΡΕΠΙΘΠΙΠΟΠ 409 Ε,, ταρ- 
Ῥνγαϊάεὰ ΑΡαππεπΙιποΠ Ο0Π- 
οετηῖης Ετὶςεῖς 419. 1δὶς- 
σοιή5δε επ]εάα «411-499. 
αἀν]σε ἴο ΑΡαΙΠΕΠΙΠΟΠ απ 
ΑοΠί]ες «419. Ἱπν]εὰ ἰο 
ΊὓΠεςςα]γ 491, {ογπιεν Ἱῃ- 
Βποποε {ἐθίά., εἰοαπεποε 
495, ϱῖνεῃ 5ΠΙε]ὰ Ὦγν Εοι- 
ἄιπο ὃ 71, πιείποᾶςξ οοπι- 
Ρατεὰ νἴ Π1ο’5 409 Ε. 419 

Ἀίσασα, ἵπ Βϊ]μγηῖα, ποβ]ε 
απά ἹοΤΙΗΥ οἳ πτεπονΏη 4 
97, {οιπάοὰ Ὦ}γ Πετοες απ 
Ροςς ἐθίά., Ῥτοργεδδίνε 901. 
ΡΗΠΥ Πο]άς οοιντί 419 

Ἀίσαθαης, 4 οΊ. τε]αίῖοπς υγ] 
Ἀοοιπθαῖα 69 8. 89. αργεε 
ῃΠ οο5ΓΠΠΠΕαΠΑ Ίαήρηαρε 99 

ΝΙσΦαΠΟΓ, παϊῖνε οἱ Βίαρεῖτα, 
ἰαΐιπε αἲ Αἴπεης ὃ 191 απὰ 
η. 4. 

Ν]οεγαίιις. Μαΐπεν οἳ Ἀίοῖαξ 
5 909 

Ν]οίας, σι]αἴπρ 
Αἴπεηπς 2 909, 
ΦΙο]]γ ὃ 908 

φριτῖϊ ο 
αῑεᾶ ἴπ 



ΙΝΡΕΣΧ 

ἈΝισεοπιεαἴα, ἵπ ΒΙηιγηῖα, Ρανα 
Ρίο οἱσεπςΠ!ρ 4 651. τε- 
Ἰαήοπς γη Ἀίσαεα 69 Ε., 
80, ππεἰγτορο]ς 7, 96, 
ΤΙαΤΙΠΠς Ιπῆιεπσο Τ9. νν]ῖ- 
Ώθδδες Ρ]αγς αἰπιοςί ἀαῑ]γ 
86. Ῥτοργεδδίνε 967. Ρι]]ά- 
Ἰπρ ορεταῖοης 961 

Νοοφίταἴιις, τλαίογ]οῖαη. 
μηγοῖς 5Ιππρ]ε, αγί]ε55 Ῥτοδε 
5 965 

ἈΙρῃΠηρα]ε, οποε ἨμπιαἨ 1 
419, 5Ίηρς αἲ ϱατΙγ ἀανῃ 
2 ἤ, ΠΙιοΙΤΏ5 {ου Πγ5 Ιη 
5ρτίπρ ὦ06, ὃ 9989, ΠᾶΤΠΙΕ 
Ρῖνεπ ἴο Πο 4 961. σΙβί ο 
Ρραεαεταςίς 5 99 

ία, τπιιδιια] ἵπ Ππαίιτο απὰ 
αΕΠΙγ ὃ 906 Ε., 909, 911. 
995. 99Η, ὅ 416 

ΝΙπενεΗ, Ῥεᾶεσκεᾶ Ὦγ ὅΦατ- 
ἀἆαπαρα]]ας 1 Το, ποῖ α ἴταε 
οἳἵγ ὃ 499. τα]εᾷ ὮΥ Φατ- 
ἄαπαρα]λις 5 99, {α]] οἳ 
91 η. 1, δαεΚκεᾷ ννΠι Πε]ρ 
οϐ Ογαχατες 911 η. 9 

ΝΙΠας, {οιπᾶεγ οϐ Βαβγ]οπ 
2 19 απ η. ὃ 

Ἀίηγαςδ, 50η οϐ Ἀϊπις 2 989 
απᾶ η. 10 

Νορθ, 5οτγον/5 ος 1 966 
Ἀίγδειςδ, Παπάδοπιο Ἠοππετῖς 

Οτεε]ς 2 989 
Ἀίδαθαηπ Πογςα5, {απιοις 1 

161. πιαϊπίαϊπεᾶ {ον Ίειις 
Ὦν Μαρὶ ὃ 457 

ἈΝίδας, πιγἰμῖσα] Ἰϊπρ ο 
Μερατα, Ἰαὰ Ῥριγρ]ε ἴτερς 
5 Ἡ1 απᾶ η. 4. 

Ἀοτιι πα, Ἱπιρτερπαϊεὰ 
Έτο]απ ππατες 2 961 

Νπαππα, Ἱερεπάατγ ἸΚκΙπρ ο 

4Τπ6 

10Ί18.. ρα]άϊπρ δρ οἱ 
Ποπιαηπς 2 991. αιἴποι ος 
Ἠοπιε5 ρτορρεηίν 898 Ε., 
4 999, ασιαϊπίεα υγ] 
Ῥγίπαροτεαπ  ΡΗΙΙΟΟΡΗΥ 
{θία., τα]εᾷ Ἡοπιαης 40Η, 
Ίαννς ὅ 917 απ η. 9 

Ἀλγδ6ς, {ε]] ομΙ]άτεπ 5ἴοτῖες 
1 908, 4 989. 5 187. 196 
Ἠοπεγ Ίῃπ αἀπιπ]ςίετίηρ 
Ῥ]ε{εν πιεα]οῖηες ὁ 989 

ἈΥΙΙΡΗΣ,  οοπιρατεᾶ νι 
Ὠϊοηγδις 2 949. ὃ 999. 
ρατί ο/ΠΘΙ5 οἳ Ῥοδεϊάοπ)5 
Ἠουβε 466 

Οα]ς. τιδεᾷ {οτ οτονης 5 91 
Οοσραοης, απα]γςεά 1 941- 

Ὁτὸ, 5ΟΠΙε {α]5ε]γ ἀετιάεὰ 
8601 

Οεεαη, ἱτανειςεὰ Ὦγ ἨΠοδῖαπ 
νγαγδηῖρς ὃ 107. 117 

Οσεαπις, Γαΐπεν οἱ Ἐγο]ιθ 1π 
Ἠεςῖος ὃ ὁδ 

Οοἰανία, νέο οϐ ἈΝοθγο. Ἱπι- 
Ῥηϊδοπεςᾶ 2 979 απ Ἡ. 9 

Οοσι]]ςίς, 1 981 
Οἆά απὰ Ἓνεῃπ, Ραπιε οἳ 2 

941. 46 
Οάἀγδεεις, εἰοαπεπί 1 ϐ8, 

6πεσ]κ5 αππιγ να Περ 
ος Νερίοτ 660. 607. 611. 691. 
δρ, ἀννε]ίηρ ἀεδοτῖρεὰ Ὦγ 
ἩΠοπιεν 7, Ἰαὰ οπε ρυτρ]ε 
οἶοα]ς 81. οοπιγαᾶες {εᾷ 
οοτης] Ρετγῖος ΡΥ 61πσθ 989, 
οπίεγίαϊῖπεα Ὦν Εππιασιις 
929, ὁὃ 107. αρρταϊᾶς Απ- 
Πποῦίς 1 399. ΟοΟΠΝΥΘΙΕΕΣ 
νηπ Ῥεπε]ορθ ἐφίᾶ., τε- 
οαοϊνεά Ὦγ ῬΠαεασίαης 997. 
οοπιραπῖοης ἀταρσεᾶ Ὦ} 



ΙΝΡΕΣ 

(το 39859, πιουκεὰ ὮὉὮΥ 
5ιἴους 407. ἴο]ά πιαπγ Ἰε5 
401, ]εαγπεᾶ ἔτοπι 0α1γρ5ο 
ἀεραῖες οἳ ροὰς 461, νςιῖς 
Ἠαάες 419. 5 991. 995. 
πατγαῖες ανεπίιιτος ἴο ΑΙ- 
οἴποῦς 1 419, ἀειαγεά τε- 
ἔπτη ὅ49, αραπᾶοπεά Ὦγν 
Εγιεπᾶς ἀ{θίά., τεοεϊνεᾶ Ἠε- 
οπθα α5 ρτῖσε ὄθο. Ιοπρεά 
{ογ Ἠοππε 2 93. 4 959. ἴοο]κς 
αἀνῖσε ο Τεϊτερδίας 2 971. 
α Ῥερρατ 199, 147. ὃ 987. 
5ασ]κεὰ Ττογ 267. οαπΠεΡΓΟΠΙ 
Ῥατγεῃ Ιδ]απὰ 991. οαιι5δεᾶ 
οαρίατε ος Ττου ἐθίᾶ.. 811. 
ἀοπιεςίο αβαῖτς ἀεο]ῖπεᾶ 
4 919. {οιςσΏὲ Ίτας 98056, 
Ῥεπανίοιγ {ουνατὰ ῬΠί]ο- 
οἰείες 999. 945. 449. αὶς- 
Ε6ιϊςεεά Ὦν Αίμεπα 949, 
949, 449, ιιςδεᾷ Ὦν ἨΗοππεγ | 
ἴο ἰνρῖε Ῥνιάεπσοε απ 
ἴαεί 996. 5οογτπεᾶᾷ Ὦν Απ- 
Πποῦς 9956 Ε.. ῬΠ]οξορΗῖσες 
441. τεδίοτοά (Ἠτγςεῖς ἴο | 
Γαΐπετ ὁ 17. ταξῖ ὅ9. 161. | 
νετδαϊῖ]ε 165 Ε,., 5οη οΕ οχ- 
Ρετ]εποθᾷ Γ4ΥΠΙΕΥ 166. οα]- 
Ἰεηπεὰ Ἐπτγπιασῃις 1ο 
οοπιρείε ἵπ τεαρῖηπσ απ 
Ρ]οισΠῖπο 167, ιπάαιιπίεὰ 
Ὦν παϊςοοπάιμοῖί οἳ πια]ᾶ- 
εεγναπῖς ὦ97. Παϊτ Ῥταῖςεα | 
Ὦν Ηοππεν 941 

Οεσομαµα, ἵπ Αεϊο]ία. 
Τακίπσ οἳ, α ογο]ῖο ερῖο 4 
451. ἴακεηπ Ὦν Ἠεταςσ]ες 
459 

Οοάΐρας. οχροδεά Ὦν Τιαἴας 
1 431. 51ενν Γ,αἴιις {ρίαΙ., αῑὰ 
ποῖ οοπςι]ί 

Τε | 

ΑΡροβο Ῥαί 

Τεϊγεξδίας 499. 5αᾱ {αΐε 441. 
5ο]νεὰ τίᾶᾶ]ε οἳ Βρηίηχ 
{δία., πιγίΏῃ 451, Ἠετο Ιπ 
ἵασεᾶγ 2 107, Εοτπιπαῖε 
Ιπ ῬΗπάπεςς ὃ 49 Ε, 

ΟΆεπεις, Ὀαξίατα 5οπ οἳ Ῥαῃπ- 
ἀἴοπ 2 151. 5Ίανε ρ]τ] οϐ 
{δία., {αΐϊΠετ οἱ ἈΠειεαρετ 
5 1956 

Οεποπιαῖς, {αΐπεν οϐ Ηϊρρο- 
ἀαπιεῖα 1 481. κκ] 
ἀτῖνει ὃ 941 

ΟΗΙοἴα]ς, οοπαρ]είε ἴεγπαι εγεῃΠ 
ἰποισῃ πηνγοτίην 4 99 

Ο]ά Οοπιεᾶγ. ]ε5ς 5ο] απ 
Μεπαπᾶειγ {οτ οταῖοι5 2 
919 

ΟἨρατεβγ., οἰατασίετίχεά 1 
1927 

ΟἨνο, πιατνε]]οιις στον ο 
Αἰπεπα)ς 1 999. πν]]ά ο]ῖνε 
οτονη 986. ὃ 91. 945 Ε. 
5ο {ον οτοὔἩς 01. 941 
π. 1. οἶἶνε Ῥτγαπο]α οοπ- 
πεοίεᾷ π νοίε ἵπ Ας- 
5ΕΠΠΡΙΥ 91 απᾶ Π. 9. νι]ά 
οϊνο Ιπεαῖρ]ε 99 

ΟΙγπιρία, Πεγα]ά Ῥτοσ]αῖπις 
ν]οῖοτ 1 61. 2 99. Πετασιιπι 
πε]ά οπεςί οἳ Ογρεε]ις 1 
419, 5ἰαΐαε οἱ 2ειις 2 ὅδ Ε., 
69, απο]εηῖ σίαίιες 99. 
9607. ἀεδροϊ]εά Ὦν Ἀετο ἃ 
151. αἰἴατ ἵο Ῥοξείᾶοῃ 
Ταταχῖρριις 941 

ΟΙνπιρίαπ, ΠΠε οοπ{ετγοᾷ αἲ 
Αίπεης ὃ 191. τε οοη- 
{εγγεᾷ αἲ Ῥτιδα 4 9899 

ΟΙγπιρίας, πιοίπετ οἱ Α]εκ- 
αΠάεΥ., Ρταϊςεᾶ 1 61. ἀεπῖοά 
Αεχαπάετ σας ΡΠΙΠΡρὶς 
5οπ ΙΤΤ,. 181. ἀῑεὰ αξτετ 

4ΤΤ 
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πιοἩτηίης ἀεαῖῃ οἳ σταπᾶ- | 
5οπ Ἠετασ]ες ὃ 67 

ΟΙγπιρ]ο Εδσοοιγςε, 2 1-87 
Ο]γπιρίο «σαππες, αἰϊτασίϊοπς 

οἳ 2 9, τε-εδίαβ]ϊδμεᾶ ὮΥ 
Τρ] πι απ Τγουτριας ὅ9 
απά ποῖες 9 απᾶ 3, πιοςί 
ΤεΠΟΨΠΕᾷ {εδίϊνα] ο αἱ] 
87, νΙαῖοΥγ οοπηππεπιοταϊοὰ 
νηἕῃ Ιηπςοτῖρίοη ὃ 96. οἶϊνα 
οτοντ ΠρΗ]ν Ρτϊίχεὰ 115. 
Ἀετο οοπϊεδίαπί 116 απἀ 
π. 1, Ὠοτίεις απά Τ,οοπῖάας 
ος Ἠποᾶες ν]οῖοις 198. 
Πιρρίας αἱ ὅ 168 

ΟΙνπιρῖς Ὑ]οίου, τεσεῖνες 
ππρε τείαΙπεν ὃ 99 

ΟΙγπιρίεμπι,  ΤΘπρΙε αἲ 
Αἴπεης, οοδῖ Πποτε ἴπαπ 
10.000 {α]επῖς 1 Τὅ 

ΟΙγπιρια5,]εσεπάατγ πιαβὶοῖαπ 
1 8 

ΟΙνπιρις, ΠιοιιπίαΙη μη 
(«ωτεοσε, πο Ἰ65 {αΠΠοιι5 
ἴπαπ Ῥε]οτ 1 ὅθ, «Πα]επ 
Ὦγ 7εις᾽ ποὰ 229, 67. 8ἱ 

ΟΙγπιραξ. πιοππίαϊπ πεαν 
Ῥγιδα 5 410. 419 

ΟΙγπίμας, ἴονπ Ἱἵπ Τηταςε, 
παςᾶ ΒΘίαρεῖτα 1π 15 ἀοππαϊπ 
1 101, 4 906, οαρίιτοεὰ ὮΥ 
Ῥπῆ Πρ {θία. 

ΟΌππεπς, Ἱπίειταρί βρλιπρ 4 
67. πένεγ σῖνε σίσπα] {ου 
ναι ἐθία. 

ΟποΠερσίις, ἴονπ ἵπ Ῥοεοῖῖα, 
5αογεᾷ ο Ῥοδεϊᾶάοῃ 4 1ὅ 

ΟπιρΗῖς, ἴονπ ἵπ Ἐστρί, 
Ρτ]εςί ἀεπῖες ἴαιε οἳ Ττο]απ 
αντ 1 475, ρηεςίς ΟΝΠ 
νοατδίοπ οΕ Ττο]απ αι 419- 
48 

418 

ΟΡρΠα]πιία, νἰοῖηας ς]οιι]ά 
ποῖ ἴοιςῃ εγες 2 191 

ΟΡΙΠίοη. α Ῥοος. ρπίάε 5 
119 46... Ἰἠκεποᾷ ἴο πιαπ΄5 
5μαᾶον; 191 Ε.. Ὀϊξοσιγςα 
οπ Ῥορπα]αν Ορίπίοι 117Τ- 
195. Ὠϊδοοιτδε οη ΟΡρΙπίοι 
191-196 

ΟΡριπαΠ. Ἱππαρ]απί ο Τ,ος- 
τ5, 5Πουγεᾷ Ἰαο]ς οἱ βεε]ῖπς 
2 401 Ε. 

Οταςσ]ε», οΏδειτε 1 496, ὃ 108, 
ος δεταρίς 189 πΠ. 9, οἙ 
ΑΡΙ5 186, απρίσιοιις ὅ 949 

Οναἴοῦ», αἲ Ο]γπιρίῖς (απιος 2 
9, Ῥούψεί ος 219 Ε., 5ποιι]ά 
διιάγ Μεπαπάᾶεν απ Ετὶ- 
Ρίάες 919, 4ο ποῖ πεεά ]γτῖς 
απᾶ ε]ερῖας Ροείτγ οὐ ἵαπι- 
Ρ]65 απά ἀιγταπηῦς 991: 
ΠΙ5ίοΤΥ εβδεπ!]α] ἐθζα.. ]αΐετ 
οταἴοτς νγοτίἩ 5Μιιάγ 9988, 
ἀἰσίαίῖοι Ῥεϊίεν ἴπαπ οοπι- 
Ροβήΐοπ 999, 5οποο] οοπι- 
Ροδ[βοπς Ιπέεγίου ἴο Χθπο- 
ΡΠΟΠ᾽5 8ρεοεσῃπες 999 8, 
οοππρατγεᾶᾷ νηῃ αοἴοτς απἀ 
5ίΠρετς 241, 5Ρρεα]ς εκ ἴεπι- 
Ῥοτα {δία., Ἠανε ππιιο] 1πΠ 
ΟΟΠΙΠΙΟΠ ὉηἩ ΡΠΙΙοδορῃετς 
909, «ἰςοτιπιιπαϊθοά ἐθία., 
οοη{γαςίοὰ  ν ἨῬΠΙ]ο- 
δοΡρµεις 997, 5 141, ποῖ 
πάΙδρεηραβ]ε 149 

Οταἴοτγ., Ὠας ρτασί]σα] τι 11γ 
2 919 Ε, 

ΟτοΠοππεπος, ΤΟΥ/Π πη 
Ῥοεοῖία, Ἱπιρονετ]δποά 4 

ΟΥγεςδίες, 50Π ΟΕ ΑΡΑΠΙΕΠΙΠΟΠ 
απᾶ Ο]ψτεπηπεδίτα, Ιηνεῖσῃς 
αρα]ηςί Λρο]]ο 1 409, ππΙτ- 
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ἀετεά πποῖπεγ 401. ὃ οὗ, | 
Ρ]οῦίεὰ αραϊηδι Ἠε]εν 1 
6651, «ο]]οααγ νι Ε]οσίτα 
2 99 Ε,, πια ὃ 47 απᾶ Π. 4. 
Ρεμανίοιιτ ἀῑδίατρεά Ἐ]ες- 
ἵνα 915. {απποιις {ου ἐτΙεπά- 
5Η{ρ νηἰμ Ργ]αᾶες 297 

Ότρας, τῖνου ἵπ Οε]αεπας ὃ 
405 

Οπίσμα]ο, πιοιπίαϊπ «ΟΡΡετ 
ὃ 999 απᾶ η. 9 

ΟτίοΠ, παγμίσα] Πιαπίδπιαῃ, 
ἴα]]ετ απᾶά ππογε Ῥεαιι 1 {ιι] 
Έπαπ Οἷπς απά Ερβία]ίες 
2 991 

ΟυπιθΠΙς, {αἴπει οἱ (ἶρθείας 
απᾶ σταπα{αίπεν οἳ Ἠπι- 
πιαειις 2 157 

Οτοεῖες., ΒεγδίαΏ βαΐταρ, ἵπι- 
Ῥρα]εᾷ Ῥο]γοταῖες 2 901 

Οτρῃαῃς, Πάνο «οἰαῖε-αρ- 
ροϊπίεά ριατάίαπς ὃ Τ9 

Ουρµεις. Ἱερεπάατγ ππιιςδ]- 
οἶαπ. Ιναᾶ ἵπ Τμγασε 1 9ἱ. 
2 999, ἵαπιεα Ὀεαδῖς ὁ 995. 
Ρπτγσίαπ νετδίοπ 996 ϐ.. 
5οπ οἱ Οα]μ]ορθ 990, 999. 5 
169. νιοίοτ αἲ Ιβδιηπιῖαη 
αππες 4 10. 17. δαγραςδεὰ 
ὮῬγ ἨΠοππει 969 Ε., ὃ 108, 
παά πιαρ]ο Ῥούψγει 977 Ε. 

Οµ5. 5οπ οξ Ῥοδεϊάοῃ. Ἱπ- 
ΓετίοΥ ἴο Οτίοη ἵπ Ῥεαιίγ 
απά οἰαϊατο 2 991 

ΟψΙ. αἰϊγασοίς οἴπεν Ὀἶτας 2 ὅ. 
Ῥε]ονεᾶ οὔ Αίμοπα 9, Ἠοι- 
ουτεᾶ Ὦν ΒΠεϊαάῖας {θία.. 
Ίπ Αεδορ᾽5 {αριε 11 Ε. ὃ 
114. δεξι] αξ 4εσογ 2 17. 
πο ἀᾷειτς Έτοπι οἴΠεγ 
Ῥιτὰς οπ]γ ἵπ αρρεαταποἙ 
5 191 

Ῥαοΐο]ιας. νετ ἵπ Τγναία. 
δο]ά-Ρεατῖπρ 3 9960, ὃ 989 

Ῥαεαῃ. 5ΙΠΡ ὮΥ ΑσοΠμαθεαΠς 
ονεγ Ροὰγ οἳ Ηεοίοτ 1 87 

Ῥαεαεταςίγ. 1 ο19. ὃ 95. Ί1τες 
ος 99 

Ῥαεοπίαηςδ. Ῥεορ]ε ἵπ ἈΤασθ- 
ἀοπῖα, επιρ]ογεᾷ Ὦγ Αεκ- 
απᾶςν 1 171 

Ραϊπ. Ώϊδοοιτδεοῃ 2 170-190. 
α δυπιρίοπι οἳ ΤΘΟΟΝΥΕΙΥ ὃ 

Ῥαϊπιεᾶα ῬοτοΠ, οο]οππαᾶο αἲ 
Αἰμεῃς 4 9659 

Ῥαϊπίενς, Ἠε]ρεά 1ΊΠΟΥΕ ὮΥ 
οπ]Πσῖδπα απ Ὦ)ν {ογπια] 
Ιποτιοισῃ 2 951. ο Ιπι. 
υπΙπ{ε]1ροπί ογ]οἷσπι 9581 

Ῥααπιεᾶςς, Ἱπνεπίογ ΟΕ ΠΙαΠΥ 
αγῖς, 5ἰοπεᾶ ἴο ἁἀθαῖῃμ 2 
ἴ0ᾳ Ἡ- απα π'.' Ἱ σοποξ 
Ναπρηας 4 443 

Ραμροίμτα, οἳἵγ οἳ αποϊεπί 
Ἰπαϊα 2 1 απ ῃΠ. | 

ῬαπιρΗηγ]ία, ἁἀῑςινιοί ἵπ Αδία 
ΝΤΙπου. 56επο οϐ ( Πποπ)5 
νΙΟΙΟΤΥ ὁ 901 

Ῥαπιρηγμαπςδ. πιαγκεῖί η 
0εἰαεπαε ὃ 405 

Ῥαη. Ιη Ίονο νΙῃ Εσπο 1 961. 
5οπ οϐ ἨΠενπιες {ὐίά., Ἱπ- 
νεπῖίεὰ πιαδίιγραϊίῖοη {θίά.. 
5Περπετᾶς᾽ παππε {ον Εοι- 
ἴαπε ὃ ὄ1 

Ῥαποτα[Ιαςίς, {1 987. 2 967. α 
Ῥαῖῖ {οτ Ῥορι]απίν ὃ 9ἳ 
απ π. 9 

Ῥαποταίίοῃπ, Ἀετο αᾱ οοή- 
ἴεπάεν ὃ 171 

Ῥαπάστας, ιδεᾷ Ὦγ ἨἩἨοπιεγ 
ἴο Ιγρὶίγ Ἱπιρῖείγ 4 999, 
οπιΙίεη ᾖλπτοιρῃ ἴοπριε 

419 
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3807, νοιπᾶεᾶᾷ Μεπε]αϊς 
5 9995 απᾶ ηπ. 9 

Ῥαπάετς, σατο απᾶ παϊιτε 1 
919 

Ῥαπαϊοῃπ., {αΐπετ ο8 Όεπεις 
2 151 

Ῥαπάστα, ογεαῖεᾷ Ὦν αἰ] ἴιε 
ροᾷς. Ώαπε ἴο πιοτία]ς ὅ 
9989 απ η. ] 

Ῥαπίμεϊα, νε ο8ἳ Αρταάαίας 
ο8 Θηδα. Ῥ]απιος Εοτίιπε 
5 46 απᾶ η. 1] 

Ῥαταβραςϊς,. {δαίιτε οἳ ΟΙ 
Οοπιεᾶγ. τερτονεᾷ αιιά]- 
επσε ὃ 179 

Ῥαταάες. Ῥεμανίοιτ οἳ Ῥαι- 
Ποϊραπίς ὃ ὁτ1 

Ῥατίαπ. ΑΤοβΙΙοσΠιϊ5. {απιοις 
ροοί 1 ὅφ 

Ῥατῖς, επἰετίαϊπεα Ὦγ Ἠεπε- 
Ἰαής 1 999. 406. οαιδεᾷ 
ΤΈτο]απ Ίγατ 467. 415. 489. 
σιιοᾷ {ογ Ἠε]επ απᾶ ας- 
οἑρίεᾶά ον Γγπάατεῖς 489- 
481. Κκϊπράοπι τεασπεά αν 
{ατ αδ Ετπιορία 488, 
Ῥτοιισπί οοιπίτγ {ο]κ Ιπῖο 
αν ὅ0δ, παρρταϊᾶεά ὮΥ 
Ἠεοίον 607. ΙΠπίειν]εν να 
Ἠε]επ 6ο Ε. ἀιεὶ πα 
Μεπε]αίς ὅ609. δἶεύ Α- 
ομῖ]]ες ὅ2Ττ, αἰπιοδί οαΡ- 
ἔατοα Ὦν ΝΠεπε]αϊς ἐθία., 
681, δια Ὦν ῬΠμιοσίείες 
ὅ8δ. ὅ48β. τεατεᾷ Ὦ}ν 8Ίανε 
ΨΟΠΠαπ 2 1655 Ε. 5ἴοτΥ 
ςιιπππατῖζεά 961 Π.. 989, 
Ἰατεὰ Έτοπι (Ἴτεοσο πιοδί 
Ῥεαα] νοπιαη ὁὃ 999. 4 
899. 5Η1ρ5 ὅ 169, οαιδεᾷ 
τηῖηπ οἱ Ῥγίαπι 991. αθιιδεὰ 
Μεπε]αίς᾽ ΠοδριαΠῖγ 9329 

480 

Ῥατππεπίοῃ, Ν[ασεάοπίαη ϱ6η- 
ετα], ]αΐπ Ὦγ Αἰεχαπάογ 
ὃ 69 απα ῃΠ. 8 

Ῥατδ]εγ., αδεά αξ ντοαῖα 1 
9686. ὃ 947 απα η. ] 

ΡανίμεπΙαΠς, οἶαςς ο γοιίῃς 
αἲ Ὀρατία 1 971 απᾶ Ππ.9 

Ῥατίποεποῃ., 4 115. 931 
Ῥατίμίαης, Ὢνθα ἔπγραπς απᾶ 

οιιδεις ὃ 179, 5εεπ Ἱπ 
Ώοππο {ία 

Ῥατίτιάρσες, Ἰαγεὰά να Εοοᾶ 
5 99] 

Ρατγραῖῖς, Ῥετδίαῃ «Πεεῃ, 
{ανοιτεᾷ Ογτας Ῥεσαιδε οΕ 
Ῥεαιῖγ ὃ 996 απ Π. 9 

Ῥαδιοταῖες, {αΐπετ οἳ Ὠιο 5 
987. 417 

Ῥαδιρμαδ, Οτείαπ απεεῃΠ., εη- 
απιοιτεὰ οἳ Ῥι]]. Ῥογα 
ΜΠποΐαιιν ὃ 947 απᾶ Π. 4. 
αρειιοὰά Ὦν Ὠαεᾶα]ας 5 
167 Ε. απ η. 1 

Ῥαδδεηρεῖς, Ῥεμανίοιν οἱ 1 
196. 167. ὃ 9617 

Ῥαϊαεσίοη. δἴοσ]ὶ εΠατασίεν 
ΙΨρΙγΊηρ ταδσα]ῖν 4 945 

Ῥαϊτοσ]ας, δαρςπτεὰ Ὦ) 
Ἠοππιεγ {ου Αολί]]ες 1 691 Ε, 
Ῥατ]εά υπ Αοπίιιες ὅ95. 
Γαπεγα] Ραπιες τ]άϊσα]οις 
699, ὅά9, {ππετα] Ῥγτε 
2 191. 3989, ἀῑεὰ γοιπρ 
911. 991, Επεπᾶςμῖρ νι 
ΛοΠΙ]ες ῬΡτονετρῖα] 5 901 

Ῥαιξδαπίας, ΒραγίαἨ ΠΡΙ, 60Π 
οἳ 6 Ἱεοπιρτοίιςδ, νιοίοτ αἲ 
Ῥ]αϊΐασεα, «ἀθξδοεπάαπί οἱ 
Ἠετασ]εῖάαςα,  δἰαῖπ Ὁν 
ερῄοτς 4 407 

Ῥεασε, Ῥτοπιοϊεὰα Ὦ)Υ ΌῬτε- 
Ρατεάπεςς ον νατ 1 17. 
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Ῥϊδοοιιδο οπ 2 991-999, 
«οπιρατεςᾶ να νγατ 4 66 Ε., 
Ῥτοσ]αϊπιεᾶ Ὦγ Πετα]ὰς 67. 
ΔΏΥ Ῥεασε Ρεϊ{εν ματ ἵναγ 
1115) 

Ῥεασοσ], αΡρεἄαταπςε 
Ῥεπανίοιτ 2 ὅ Ε.. 9 

Ῥεραςις, νῖπσεα Πουςε, πιαᾶα 
{ουπίαϊη αἲ ΟοτΙπία ὃ 4659. 
5 ὅ] 

Ῥεϊγασαιι», Πατροιιν οἱ Αἴπεπς 
1 3951. Ἰοϊπεᾶᾷ ἰο Αἴπεης 
Ὦγ να]]ς 969, Γογβεὰ Ὦ) 
ΤΠεπιϊδίοσ]ες 2 929. οχἰεπῖ 
οἱ ννα]]ς {θία., 4 997. ννα]]ς 
ἀεδίτογεᾶ ὃ ὄθ απα Π. 4 

Ῥοεϊτ]ποίϊς, οοπιταᾶε οἱ ΤΠε- 
5διις5 1 601, εποοιπίαυ ντα 
Οεπίααν 2 961. δαρετῖοΥ ἴο 
ΑΡΦΑΠΙΕΠΙΠΟΠ απᾶ ΑοΠί]]ες 
4 4419, αραἀιοῖεὰ ἨΗε]επ ὅ 
19 η. ὃ, ΕΓΙεΠΑΣΗΙΡ ΥΠ 
ΎΈΠεςειις Ρτονετρία] 297 

ΡεϊςΙδἰταίας, ἱγταπί ο 
ΑἴΠαπς, οδοαϊεγοᾶ Αἴπε- 
πηίαης ἴλπτοιρδῃη Αἰῆσα 1 
46 {., ΟΠ086 απ ΟΓαἴΟΥ ΙΠπ 
Ῥε5δἱ 5οΠ5ε 2 908, ΤΕΡΟΤΠΙ5 
. » ἀεβἰτογεᾶά ἀεπιοσγασογ 

Τ 
Ῥε]ειις, {αΐπει ο8 Αοβί]ες., 

ποῖ 5ΙΡεΤΙΟΥ ἴο ΡΠΙΗΡ 1 69, 
4 499, αἰλμ]είῖο 1 999. νΙοῖογ 
αἲ Ι5ίππιίαη (πάπιες 4 16. 
6ος δαπρ αἲ ψεάάϊπρ 497. 
γοσεῖνεᾶ 5υνοτᾶ ἔτοπι Ἠε- 
Ῥηαερίας ὅ Τ1 απά Ἡ. 1 

Ῥε][οπ, πιοιηίαϊῖπ Ιπ Τῃεδδα]γ, 
ποῖ Ίποτο {απιοις ἴπαῃ 
ΟΙγπιρας 1 69 

Ῥε]]α. ΡΜΙρ)ς οαρίία], ἵα]κεῃπ 
{τοπ Μασεάοπῖαπς ὮὉΥ} 

απᾶ 

νο. Υ 

Α]εκαπαᾶετ 2 9989, ἵπ της 
2 999 

Ῥε]ορία, Ίαγ νυν {αἴπες 
Τηγερίες απἆ Ῥοτε Αερὶς- 
ἴπις ὃ 96 απα π. 2 

Ῥε]ορίάαε, ἀεδοεπάαπίς ο 
Ῥε]ορς. εχἰ]ποῖ 1 49 

Ῥε]ορίάας. Ἔπεραπ οεἰαϊες- 
ΠΠΦΠ, αδδοσϊαἴεά πν ΡΜΙΗΡ 
4 998 

Ῥε]οροππερίαη Ίαν, Εετδίαπ 
ΙπίεγνεπίΙοη ἵπ 2 119 απὰ 
η. 1 

Ῥε]οροπποδίαης, 2 ὅδ, 90Τ 
Ῥε]οροππεδις, νὶςιτεᾶ Ὦγ ὨὈϊο 

1 91, ἵορορΡταρΗΏγν 961. ὅ99, 
Ασμαεαπς εχρε]]εὰ ὄ49, 5 
19. 411 

Ῥε]ορς., εοπποοῖεᾷ γη ΝΤεπε- 
]αΐς 1 77, 481. Παά ἵνοτγ 
«ποι]άετ 999, Ἠοιδο 4601. 
πιαντ]εὰ Ηιρροάαππεῖα 481. 
σαπ1θ {ἔγοπι Αξία 1θία.. 5οΠ5 
480, ἈΏεσοαπιε ππαδίετ ος 
Ῥε]οροηπεςε ἴλτοιρβ]ῃ οοπ- 
πεχίοη νπ Οεποπιαϊς 
499, ὅ9ο, 2 989, οκ ξι] 
ἀτίνει ὁὃ 941. 4 408, απ- 
οθδίοςε οἱ Αἰπγείάαε απᾶ 
παϊῖνε οἳ Ῥηιγρία ὃ 11. 
ν]ηρεα οαγ ὅτ απᾶ ῃΠ. 1, 
Ἠοιςδε ογνετίῃτονπ ὉΥ 
ρο]άεπ Ἰαπιῦ 98 Ε, απ π. 1 

Ῥεπε]ορὸδ, Ὠεπανίοιν {ονατὰ 
Οάγ58ειις 1 999 Ε., ἀαιρῃίεν 
οἱ Ιοατίας 9φῦ, οοιτίεᾶ Ὦ} 
Οερμα]επῖαπς ὅ49, οΠαςίε 
2 147. 4 949, 907 

Ῥεπείς, γίνενΊη Τῃεςςα]γ 9207 
Ῥετέαπῃε, ὃ 119. 116 
Ῥεγραπιάπ, «ἀεεροῖεά Ὦ} 

Χετο ὃ 161 
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ΙΝΡΕΣΧ 

Ῥετίαπάετ, ἱγταπί οἳ Οοτίπίῃ, 
5οπ οἳ ΟΥρΡδε]Ης, τεοεϊνεᾶᾷ 
Ατίοη 4 ὅ Ε, Ἰππετῖτεᾶ 
Έπτοπε ἹἸ Ε., Ῥοῖι ἱγταπὶ 
απᾶ 5αΡε 9, επίετγίαϊπεα 
Φο]οπ ἐδίᾷ. 

Ῥετῖσ]ες, Ἰ]κεπεςς οη Αἰπεπα”5 
5ηΙε]ά 2 9 Ε,. ἐτιεπᾶ οξ ΡΠεῖ- 
αῑας 61, οταῖογ ἵπ Ὀεςί 56εηΠ5ε 
995, σι]άϊπσ ορ οἳ 
Αἴπεης 929. ἀἰςοΙρ]εοξ Απα- 
χαφοτας απἀ Ῥεπείασίοτ ος 
Αἴπεπς 4 999, ποῖ οοπ{ἵπιι- 
ουδ] ἵπ οβΊοε ὦ9ῶ, ο0η- 
ν]οιεᾷ οἳ επιρεΣΖ]επιεηῖί ὅ 
199 απᾶ Π. 1. {απετα] οτα- 
Ποη ὁτ9 

Ῥετίραϊος, Ατὶςζοι]ε᾽5 5οποο] 
5 969 

Ῥεγδαεις, ραρῖ] οἳ Ζεπο, εκ- 
Ρ]αϊπεά ἨἩἨοπιετ”5 Ίποοῃ- 
αἰσίεποῖες 4 961, ἵπ «Παιρε 
οξ Αοτοσοτῖπίι ὅ 197 απᾶὰ 
η. 2 

Ῥογεεις, Ἱερεπάατγ Ἠετο, α 
«Πατπιοςί ἔτοπῃ ἴπε σοᾷς 
2 403, ὃ 199, Ποποιγεᾶ Ιπ 
Τατςις 916, 915. 917. 919, 
εἰαίπε ΡΥ Ργίμαροτας 4 19, 
πδεά (σοτροπ)5 Πεαά αραἴηςί 
{οε» 5 109 

Ῥοτδίαπ Κίπρ, εχεηπῖ οἳ επι- 
ρῖτε 1 191. 981, ταῖπεὰ ὮΥ 
Πακατν 1Τ1. δρεηπῖ τησ 
Ὠπηπε σοῖης ἔτοπα οαρῖτα] ἴο 
σοαρίία] 9589. υυτεῖσπεςὰ εχῖςῖ- 
επσοο 969 4. ποτ ἴατα 
ετεοῖ απᾶ σαῖ οἩπ ρο]άεῃ 
ἴπτοπε 2 111. 141. ἄτογνα 
ἴποορς5 υπ Ἰαδα {ἐρίᾶ., 
σαττ]εᾷ οϐ κἴαΐπες οἱ ΠΗατ- 
πιοάῖας απά Ατὶδιορεῖἴοη 
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4 99 απᾶ π. 6, ριαπ]ςμπιεηὲ 
οξ Ῥεενς 4ὔ, ἁἀἱδραϊσπεᾶ 
“"Ἔανς Ἰ”. ἵπ αἱ ἀϊτεοίῖοπς 
499 απᾶ π. 9 

Ῥετδίαη αγ, ἀἰνετρεηῖ ν]ενγς 
1 σ67. ἴννο Ιπναδίοης 2 109 Ε, 

Ῥετδίαπς, Ἰαχωπίοις 1 ᾖἸΤδ, 
81 Ε. Ἰιπίδπεηπ 168 Ε., 
νεα] 179, Ἰεγαίξιιτε οΕ 
181. Ἰπναᾶαε (τεεσε 189, 
Φασΐαπ Εθαςὶ 199, ἆο ποῖ 
ορ]εοῖ ἴο Ἰποεςί 441. ἴπεῖγ 
νεγδΙοη ΟΕ ννατ ψἩ (ῴτεεςε 
669. 8, ἰγαϊπεᾶ ἴο 5Ποοἳ, 
τιάθ, απᾶ Πιπί 2 111, 
5Πιππεᾷ εχροδµτε οξ Ὀοᾶγ 
απά δρίπηρ ἵπ Ῥαβ]ς ἐρίᾶ., 
ἀτῖνεη να Ἰα5Ἡ ἐθία., ἵπ- 
ἴεγνεπε Ἱπ Ῥε]οροππεξδῖαῃ 
λίαν 119 απᾶ π. 1, τερατᾶ 
{ογ Ῥεαιῖγ 976. ἱγεαπιεηῖ 
ο{Ώους 217, {τεεᾶ Ὦγ Ογτα5 
999. αἲ ΤΠεΤΠΙΟΡΥΊαε ὃ 29, 
Ιῃπ ΑΙεχαπᾶάτία 911, ΠοΓ6δε- 
ΠΠΘΠ 919. οα]]εᾷ Ζοτοαςίετ)5 
{ο]ούυγεις Μαρ 407, ρί]απε 
ἴπ9ς 4 909. Ροτεῃ αἲ Ώρατία 
969. αρροϊπῖεα ΜαρἹ 5ιρεῖ- 
νῖδους οΕτε]σΊοπ 901. τα]εᾶ 
ὮῬν Οντις 406. ὃ 49. 61, 
{α1]οά ἴο οΥεΓεοπΙε Ά]εκ- 
απᾶετ θ6ὔ. εαν ἴπιραης 
απᾶ ἴποιδεις 179, 5εεπ Ιπ 
Ἠοππε {θία., 4ο ποῖ αγοιδε 
ἀῑξίταςι 181. ἀεξεαῖεᾶ Ὦγ 
ΝΠ]Παςᾶες 901, ἀεδροῖ]εᾶ Ὦγ 
ἈΠαοεάοπῖαπς 911. Πιατ]εὰ 
ονΙπηϊπα]5 Ιπίο αδη-Π]]εά 
γοοπα 999 Ε, απᾶ η. 1 

Ῥεγδοπα] ΆΑρρεαταησε, Ὠἱ5- 
οοιτδε ο ὃ 174-191 

Ῥετειαδίοη, α ἀεΙῖγ 1 Ἰ 



ΙΝΡΕΧ 

Ῥμαεασίαπς, Ῥα]ασε Ὀεαιί]- 
πεα ἱ ᾖῇτ. οπἰοτίαϊπεα 
Οάγδεεις 96 

ἘῬἘμαεάτα, υίε οἳ Τήερδειις. 
Γα]εε]γ ασσιςδεὰ 5ἵερεοῃ ὃ 
47 απ Π. 9. 991 απᾶ π. ὃ 

ἘΤΠπαεπατεϊθ, πιοίπεντ οἳ 3ο- 
οταίες 5 411 

ΛαΕπΟΠΙΕΠα, ἀἰάαοῖϊο Ῥοεπι 
οἳ Αταϊις, ααοῖεᾷ ὃ 9256 
απ η. 9 

Ῥπαδίποη, {εερ]ε οΠατΙοίοοΓ 
1 95, οαιςδεὰ ἀαδίγαοῖοπ 
ος τπίνεγςο ὃ 4θὸ. ν]οῖοτ αἱ 
15ιΠππῖαη (παππεςδ 4 17 

Ῥπαιατϊς, οϊαπ ἰγταπί 1 99 
Ῥπα]θτιαπι, [οπιείγπι ο, 

εἰαΐιες ἀοδίτογεὰά Ὦν Αἴε- 
ΠΊαΠς 4 99 

Ῥμαοπ, {αππεᾶ ἴοτ Ὠοαιίγ 2 
9809 

Ῥ]ατπια]κοί, Ῥιτὶβσοαϊοτγ 
«ᾳαρεσοαῖς 1 989 απα ηΠ. 9 

Ῥ]ποϊάϊῖας, Αἰπεπίαπ 5οπ]ρίογ, 
Ἰπο]ιάεά ον] ἵπ Αἴπεπα)ς 
εἰαΐιο 2 9, ἀεριοίζεᾷ Ῥετὶ- 
οἰεςαπᾷ ΠΙπιδε]έοη Α{λαπα᾽5 
5ΗΙεΙά 9 Ε., Ἱπεδρίτεὰ Ὦν 
Πίαα (1 ὅ98-590) 99, 49. 
αἰνίπε]γ Ιπδρῖτεά ὅδ. δίαϊπε 
ος Ζεις Ῥταϊσεα ὅδ Ε., ὅ9, 
Ετιεπᾶά οἳ Ῥετίο]ες 61. 5ι- 
Ῥγεπιο ατςί 95. Ῥραρί] οἳ 
Ηερ]ας 4 981 

Ῥποποαίϊς, ἵπ Αγσαᾶῖα, δἰαΐιιες 
γεπαππεᾷ Νεδίου απα Ῥγίαπι 
Ῥν Μιαπαηῖιας 4 41 

Ῥπετασ]ις, Ὀι1]άει ο Ῥατὶς) 
«Π1ρς ὅ 169 απᾶ π. 2 

Ῥμπετεσγάαες, ΡΠΙΙΟΣΟΡΠΕΣΥ, 
(αασβῖ Εγίπαροτας 4 981. 
ἀεαῖμ ὃ 61 

νο. Υ κθ 

ῬΠΙΙαΠΙΠΙΟΠ., Ἰεσεπάα.γ πηιιδ]- 
οἶαΏ, ΟΟΠΙΕΠΙΡΟΤΑΤΥ υγ]ι 
Ουρµειις 5 219 

ῬΙΙΙρ ο Μασεάοπ, το]αο- 
ἰαπί]γ ἴοο]ς ΑΙεχαπάεν οἩἨ 
οαπιραῖση 1 δ1. ἀϊδομδδες 
ροεῖς γη ΑΙεχαπάετ ὄο Η., 
ποῖ Ιπέετίογ ἴο Ῥε]ειις ὅ9, 
σιιαιεά ογαίοτν αἳ Έπεβρες 
οἳ, 1ει Απὶδιοίϊιο τεριι]]ά 
Φίαρεῖτα 10ἱ,. οαιᾶ Ὦν 
ΟΙγπιρίας ποῖ {ο πανε Ώθεπ 
Αεχαπάεις {αΐἴπετ 177. 
ππαᾶάο Ῥεασο νη Αἴπεπς 
2 169. 941, 997. Ῥεσοαπιε 
πιαςδίεγ οΓ πεατ]γ αἰ] Ετορε 
9891. ὁ 196. σίαίιο ἀαεβ]εᾶ 
Ὦγ Αἰπεπίαῃς 4 99. Πατςῃ- 
ηθςς {οματάα Αἴπεπς αἐρία. 
απ η. 9, ἀεϊβεᾶ Ὦγ ΑἴΠεῃς 
99 Ε,, 5ΟΠ οἱ Απιγηίας 41. 
εἰαϊιε αἲ ΓΠερδρῖαε Ιαβε]]εὰ 
Ίεις Ὦν Μαπηπαῖας ἐθία., 
ασαμαϊπἰίοα να Ατὶδίοῖ]ε 
9665. οαρίιτεᾶ ΟΙνπίμας 
{θίά.. πιαᾶε Ατὶςοϊ]αο Α]εχ- 
απάεις ἰπίοντ 997. οχἰεπῖ 
ος επιρῖτε {δίά., νε Ἰπ 
ΎΈπεβες ας Ποδίαρο αδςος]- 
αἴθὰ να Ρε]οριάας απἀ 
Βραπιϊποπαάας 999, {αἴπετ- 
Ἠουά ἀεπίεὰ Ὦν ΑΙεχαπᾶετ 
5 69 απ π. ἤΤ, το]εᾷ οἩἨ 
Ρρετ]ατγ απἀ Ῥτίρειγ 9399 

ῬΠΙΗΡρ ἴμε ο εδίεν, ὃ 119 απά 
η ο 

Ῥμῆϊδίας. «ΦΙοϊΙαπ 5ο]άϊεΓ- 
Ῥομβοίαπ ὃ 195 απά η. 9 

Ῥμι]οοϊίείος. αἶάςοᾶ Ασοπαθαπς 
1 699. δἱε; Ρατ ὅ9δ. 
ΦΙΟΤΥ δεᾷ Ὦγ ΑεδοἩγ]Ης, 
Ῥορμοσ]ε», απ Ειτριάες 
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ΙΝΡΕΧ 

4 9059, ἱγεαϊππεπί ον Ογ-ς- 
5διις {ρίᾶ.. 945 Ε., 449. αιὰ 
ποῖ τεοορηῖσε Οἀψρεεις 
949. ἹἸπ ΡΛΙΙοσαίείε ο 
Α6δοἩγ]ά5 απά Επτρίάες 
οπογας οοηςϊςίς οϐἳ Τεπι- 
πίαης ἀἐρίά., ασοαιαϊπίεὰ 
νι Τεπιπίαη παπιεὰ 
Αοἴογ 946. οβετοᾷ ἴπτοπε 
ος Ττογ 949. Ὠϊδοοιτδε επ- 
Πθεᾶά «499-449. δοπ ο 
Ῥοεας 445. Ρεηπ ὮΥ 5εΓ- 
Ρρεπῖ 447 απ π. 2 

ῬΠΙΙοδορ/μετς. Ἱπίετρτείενς ος 
ἀῑνιπϊιγ 2 ὅ9, ἀεμπεὰ 110. 
Φοσγαῖες τατε]γ π5εᾷ παππε 
{ρία., τεααῖτε 5εο]αδίοη 9650, 
Ἠανε τηιιοἩ Ιπ ΟΟΠΙΠΙΟΠ 
νυἩ οταἴοι5 9938, Ἰἴπεῖγ 
οοποετπς 999 Ε. οοῃ- 
{γαδίεᾶ ννῃ οταΐοις 997 Ε, 
πδδβια] αἄνίδοις 999, οτΙ]- 
οἶσεᾶά ὁὃ 179 8. Ἰ]κεπεᾷ ἴο 
Ῥηγρίοῖαης 189 Ε., θαςὰ Ἱῃ- 
Ώπεπος 9860. Πιιάε 5εοῖ 999. 
Ῥταϊςσε οοποοτά 4 ὅ9, Ἱῃπ- 
οοηςϊςίεπὶ οοπάἀιοϊί 947 8. 
5ιάγ Ποῦυγ {ο τ]ε σγε]] 297. 
τατε]γ Πε]ὰ οὔ]σε, γεῖ οοή- 
{εγτοᾷ ρτοαῖ Ρεπεβίς 999 Ε,, 
5μρεινΙδου5 {ο Ἰκῖπρς 901, 
ς6]Ε-οοπἰτο]]εᾶ 8301 Ε. ποῖ 
ἴο Ῥε]αάρεὰ ΏΥ αρρεαταησε 
908 8, εααϊρρεά ἴο τια]ε 
9056. Ε,. ΕπποΠοῃΠ, εα1ρ- 
ππεηῖ απᾶ αο[ν]ϊγ ὃ 155 {, 
Π]κεπεᾷ ἴο οοτορ]αδίς 4 461. 
6επετα]]γ 5αρετίογ ἵπ γα ἴ]α 
απα νηϊσάοπῃ 5 119, εδδεη/{]α] 
οπαταοϊογ]ςε]ο 159. 1Τὶς- 
οοµ15δε οπ 161-118. Πππ]- 
ἴαήοηπς 169, Ῥροϊπῖς ο 
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5αροτ]ογΙγ ἴο ογαΕίδπιΕη 
167, ποθεὰ ποῖ οοπιρεῖίε Ιπ 
τεομηίαπε 171, αρρεαταπος 
οσοσαρδῖοης Ἱπδυιί 177 ε. 
ΠΊΙΠΙΕΤΟΙΙ5 Ἰῃπ Ἠοπιο 179. 
ΤΕΡΕΙΠΡΙΕ Ἠοπιαηπ κδἰαϊιες 
οἳ σοᾷς απ πεπετα]ς 181. 
Πε]άἀ ἴο Ὀε δαρεγοῖ]ῖοιις 
186ἱ Π,. ἸΠκεποαά ἴο πιίους 
185. αἰταοί οτογνάς Ὦγ αρ- 
Ῥεαγαηπσα αἶοπε 191. οοατῖ 
Όπο νγεα]γ 993, Ῥδειιάο- 
ῬΠΙ]οδορΠπετς δα ρπῖξ ἴο 
Παϊτοιϊ 996. Πϊδοοιίδε ΟΠ 
5 161-179 

ὮΠΙΙοδορΗΏγ. Ι]κεπεὰ ἴο πιεα]- 
σα] ἰτεαϊπεπίι 2 39695 Ε, 
Ώ!δσοοιτδε ο ὃ 149-169 

Ῥμοδίταϊας., ααϊποτ ος 1ε- 
γοῖσα απᾶ Γπιαφίπες, νυτοῖε 
5ΙΠΙΡΙε απά ατί]εδς Ῥτοδε 
ὅ 906 

ΡΠΙοδίταἰας. ἔαπποις 5δορΗΠ]ςί, 
[εδήβες τορατάϊῖπρ Το 5 
969. Ε, Ἰπ]κεὰ Το νι] 
ΡΠΙΙΟΡΟΡΗΕΙ5  ΟΟΠΙΠΙΟΠΙΥ 
ο]αβδεά αξ 5ορΗ]ςίς ἰπτοιρ] 
Ῥοαιίγ οΕβίγ]ε 367, ἀεβπες 
5ορΗ]ςι ὁΤ1, Ῥρετρ]εχεᾶᾷ α5 
1ο Ὀ]ο᾿ς οἰαδς]ῃοαίῖοπ {ρία.. 
Ὠιοιρμί Ὠ]ος Γπισοηιζη 
οπ ἔλε Ραγγοί απᾶ Γμῤοεαπι 
1ἱβσσιγκό Ῥε]οπρεά {ο 5απιε 
5ςΠοο] 316 

Ῥημ]ῃοῖία», Μαοεάοπίαπ ΡεΠ- 
ετα], δ]αϊῃπ Ὦν Αἰεχαπάςεν 
ὃ 69 απᾶ Π. 8 

Ῥποσῖαῃπς, αν νι ΤΠπεβρες 
2 997 

Ῥποοσίοῃ, {απιοις Αἰπεπῖαῃ 
6επετα], πηϊδίγεαϊεά ὅ 901 
απ η. ϐ 



ΙΝΡΕΣ 

Ῥποσγ]άε», οποπιῖς ῥροεῖ, 
Ἠπ]κεα ν ΤΠεορπῖς 1 ὅ9. 
οοπιρατεᾷ πα ἨΗοιπετ ὃ 
491 Β., ππ]κποννη 1π Βουγς- 
Ίπεπες 491. Ῥοεπις ὈῬτίεξ 
499. ΠιεΠπΙοπεᾷ ΠαΠΙΟΘ 1Π 
Ῥοεπας {ρία., αποϊεᾷ {ρία., 
490 

Ῥποεπίῖοῖα, αραπᾶοπεᾶ {οτ 
1άργα Ὦν θατιμαρϊπῖαης 
2 989 

Ῥποεπίοίαμς, Πτεταίιτο οἳ 1 
181. εΠβεπιπαίε ὃ 191. 
Ποαεπίϊοις 911. αἲδ απᾶ 
τηγίηπι 9ἱ9. κ5οπ]ρίατο 
ἀϊπειτς ἔτοπι (ατεεκ απἀ 
Ἠοππιαπ ὃ 181 

Ῥποεπίκ, 5οηπ οἳ ΑΠΙΥΠΙΟΥ, 
ἰααισηί Αοβπίμες 1 ὅ9., 69, 
608. ὅλδο 

Ῥμο]ις. Οεπίαιν. αἴασ]κεα 
νηῖ]ε επετίαϊπΙηρ ἨΠετα- 
οἱες 4 405 απ η. 32 

Ῥποις, Ραϊτίατοπ οἱ Οοη- 
5αππορΙε,. ἆἀεαὶΣ σα 
Ρ]ο᾿ς Ἰδε απᾶ τί ῖησς 5 
980-40Τ 

Ῥητγρία, ἵπ Αδία ΝΠποτ, 15 
ΜΟΠΊΕΠ 56ογπεᾷ Ὦν Ρατὶς 
2 969. ὃ ΙΤ. ρτοϊτεσοιεὰ 
ΡΥ Οε]αεπαε 405, Ρε]ορς) 
Γαϊπετ]απα ὅ 11. 959, αηπ- 
οἴεπῖ 5ατοορμαρὶ οΓ νατῖα- 
ραἴεὰ 5ίοπε 907 

Ῥπιγρίαῃς, τα]εὰ Ὦν Ετίατη 
1 961. 5ἶανε ΠΥΟΠΙάΠ Υεαγεὰ 
Ῥατὶς 2 109, ἀεςρίςεα ὃ 161. 
50Π5 ΠΙΑΥ θεα εατγίησ5 
176. Ἰϊπδπιαπ ΟΕ Αεδορ 
Τε]]ς ἴα]ε ο{ Ότρῃειι5 2950 Ε., 
πηιιδῖσα] πιοᾶς 9139. εναν 
αἲ ἀἰνιπαίίοῃ 941. τα]εᾷ 

Ὦν Ὠατάαπιις 4 407, ἨΗε- 
Ίεπις ἴ]πο αβρ]οδί Ῥτορπεί 
449, 5εηῖ ΕΠΙΡαΣΦΥ ἴο ΡΠΙ]ο- 
οἴεῖες 1δίᾶ.. τεασίοπ ἰἴο 
ραῖπ ὃ 199 Ε., παν πα 
Γγαάϊαπς 9317 

Ῥηννπὸδ, {απιοιδ Ῥεαιίγ οἳ 
ἘΠερρίαε, Ίας σἰαῖπε αἲ 
Ώε]ρῃί 4 99 

Ῥπιγηίομας, ἱτασ]ς ροεῖ, βπεὰ 
{ο Ῥτεδεπίίπς ϱ«αρέιγο οί 
ΟΠἱ]εέις ὃ 995 Ἡ. 4. 

Ῥλπιμία, ποπιε οἳ ΑοΠί]]ες. ποῖ 
ΠΊΟΥΕ Ρογετ{] ἴπαπ ἈΤασε- 
ἁοπία 1 09. ὅ9θθ, 5εαί ος 
Ρε]ειι5᾽ οοιτί 4 495 

Ρηγριοῖαης, τδεά αξ ἴ]ας- 
ἰαΏοπς Ὦγ Βοσγαῖες 1 110. 
σα]]οᾷ Ληφίεὐποί απ {αέγί- 
κοῖ 117. 119. πςε ἆγασς απ 
ἀῑείίπο 2 105. ἰπεαϊππεπί 
199. τερεαῖ οτᾶεις 1989, 
911 Ε., Ἰκεπεᾶ ἴο ῬΡΠΙΙο- 
5ΟΡΠεΤς ὁὔ9 Ε., ὃ 181. 159 Ε.. 
απο απά {αΐδε ἵγρες 279. 
ϱ]νε Ιεαγπες Ἱεσοίιτος ἐθία.. 
810. οοπῖτο] ραζεπῖς 4 ὅτ, 
911. 987. τ15δε οαἴετγ απ 
5ΗΤΡΕΥΥ 90. ὁδῦ. 1156 5εἰά- 
Ρρταῖςε 429. ὃ 141. ποῖ ἵῃπ- 
ἀἱδρεηξαρ]ε 149. 1Τ1, παρε 
Ρτοβῖς Ρο551Ρ]ε 269, Εσγγ- 
Παπ Ῥηγςίοῖαηπς 971. 9156. 
ποῖ πιονεᾷ ΡΥ {αΐδε ΡΙϊγ 999 

Ῥιετία. Ἰππι ἵπ, 5οεΠπο ος 
ΟΙγπιρίςο Εεδίῖνα] {οιπάεὰ 
Ὦν Ατοπε]αῖῖς 1 δΙ απά π. 2 

Ῥηοἵἳς, τιδεᾷ ας Π]αςίταίοπς 
Ὦγ 9οογαῖες 1 110. τεδροης]- 
Ῥ]]]ες απά οοπαιιοί 195. 
119. 2 39. τεοονετ οοιγ5δ6 
49. 105. τερεαῖ οτᾶεις 189, 

4585 



ΙΝΡΕΣ 

πηιςί ποξ Ῥε πιονεά ΡΥ 
ΠΘΙΝΟΙ5 Ῥαδρεησετς ὃ ὦ61, 
4 39989, αδεοσ]αϊῖοηπ νζῃ 
οοιτίἝδαῃς 5 109, 1Τ1. αἲιῖ- 
ἴιᾶε ἴονγατα οπθ αποΐΠετ 
9063. Ίος οΓ 51εερ {ρία., 916 

Ῥιηᾶαν, ΤΠεβραπ Ρροεῖ, ργαϊςσεᾶ 
1 6ῇἳ. Τ1. ποιδε 5ραγεᾷ ὮΥ 
Α]εχαπάετ {δρία., ἴο]ά 5ἴοτγ 
ο Γεϊαπεῖτα απᾶ Ἠοεγασ]ες 
4 402 Π. 1, Γεᾷ Ὦγ ϱεες 5 61 
απᾶ η. 4, ααοζεᾶ 1 Τι. 2 
86. ὃ 911 

Ῥιϊπε, οτοψης ος 1 985. 409. 
15ιμππίαπ ὃ 947 απ Π. 1 

Ῥϊρετς, αἲ Εαπετα]ς ποῖ Παιι- 
Πδίς 4 900. 985 

Ῥΐρες, ποῖ Πεατὰά ἵπ οἳιγ αἲ 
ἄανπ ὃ ὁ07. Ῥιαγεὰ ὮΥ 
Ἀετο 5 179. Ραρρίρε Ρ]αγεά 
Ὦν Ἀετο {ρία. π. 1 

Ῥ]ιγαῖες., εχαοῖ ταΠΏδοπι 2 19ἱ. 
9 96009 

Ῥιρα, οἵἵγ ἵπ ΕΙΙς. νιςιτεᾷ ν 
ιο 1 99 

Ῥιδιάϊαπς, ῬθοΡρΙε οἳ Ασία 
ΝΊΙΠΟΓ., πιατ]κοί 1π (οἰαεπαε 
9 406 

Ῥηήίασις, ἰγταπί οἱ ΜΥΗεπθ, 
Ἰοδί ἵγταπηνγ 49 

Ῥήήμειις. {αἴπετ οϐ Αοαίητα 1 
499 

Ῥ]αποε-ίτεε, σο]άεπ 1 9Τ1. 4 
499 απᾶ Π. ὃ 

Ῥ]απείς, ὁ 461 απᾶά π. 9. 
οτάσετ]γ Ρεμανίοις 4 145 

Ῥ]αΐαεα, Ῥαϊί]ε ο, Πε] Ὦν 
50ΠΠ6 ἴο απἰοααἴα Ῥαϊῖ]ε ο 
Φα]απιῖς ἶ ὅδῆ, νοπ ΡΥ 
Ῥαιιδαπίας 4 407 

Ῥ]αϊΐαεαης, αἲ Ῥαϊί]ε οἱ ΝΤατα- 
ποπ 5 901 π. 9 

486 

Ῥ]αΐο. οοπιῖςο Ρροεί, επ]ογεὰ 
Ίσεποε αἲ Αίμεῃς ὃ 981 

Ῥ]αϊο, ῬΗΙ]οδορβμεγ, τεπα]η]ς- 
ο6Ώησθ6»: 1 9 απᾶ ῃΠ. 9. ὁ 
916 απᾶ π. 9. ποῖες ερῖςο 
Ἠοτοες ἄο ποῖ οαῖ Πς5ια 1 81. 
9τΤ. οπετίδπεά αἲ Βουγς- 
Ώπεπες 446. πιοδί (ατεε]ς 
τρία. οοπηρατοά ΙΙ 
Ἠοπιαοτ 44. 5ἰαπᾶεγτεᾶ 4 
9ἱ, εΠαγπιεά Ὦν ἨΠοππετ 
Ρα Ῥαττεᾷ Ἠϊπι ἔτοπα Ίάεα] 
εἰαῖε Ῥεσαιιςσε οἱ ἰγεαϊπιεπῖ 
οἳ σοᾶς ὁοῦτ Ε. αἀπιιτεα 
Ἠοππεγ 961 Ε.. Πὶδ Ῥτοδε 
οοπιρατεά ἴο ὨὈ1ο᾿ς 5 966. 
τοδεπίεᾶ ἴεγπι 5ορΒΙςί 969. 
Πῖς {ππετα] οταΠοἨ οἳ Ας- 
Ραβῖα 9ἵοδ απᾶ η. 9. Ἠίς 
ςο]οπηπϊγ 417 

Ῥ]πγ ἴπε Ὑοππρετ, ϱ0ΙΥΕ- 
5Ρροπάεπςε νι ὌἜΤτα]απ 
αροιῖ Ὀ]ο ὃ 416-493. πο]ᾶς 
οοιτί αἲ Ἀίσαθα 419 Ε, 
οα]]εά Φεοαπᾶιις ου Τγα]αῃ 
451 

Ῥ]αίίοπ. ἴεασμετ ος τῃοῖϊοτῖς, 
ΨοτίἩ τεαᾶῖπρ 2 990 Ε. 

Ῥοάατριας, Ἠουδε οϐ Ἠϊρραε- 
ΠΟΠ 4 ο 

Ῥοεας. {αἴπεντ οἳ ῬΠιοσϊείαες 
4 449 

Ῥοεῖς. επιροάγ ορίπίοηπ5 οΕ 
ἂνετασε ππαπ ἶ 941, ετπ- 
6οµτασε ᾖ{αἰσεπουά «479. 
Ἱπςρίτε Ῥε]εβ Ἱπ ροᾶς 2 
46. Π., ἵπῃπεπος Ῥορι]αν 
Ρο6]1εβ 69. Ῥονγετ οἳ εχΧΡΓ6Σ- 
5ἵοπ 67 Ε., πανε αἀναπίασε 
ονετ ατῃςίς Το Ε., ἱταρίς 
Ῥοεῖς ἰγαδίεᾷ 109. Ῥταϊδεα 
ογαϊοις 9160. Ἱπδρίτεάὰ Ὦ} 



ΙΝΡΕΣΧ 

Νιδες ὃ 461 Ε. '' αἴἴεῃ- 
ἀαπῖς οἳ ἈΤιδες  {βρίά.. 
ἑατ]γ απᾶ Ιαΐεγ οοπιραγεᾶ 
459. τεδΡΟΠΡΙΡΙε {οτ οοΠ- 
οερί οἳ ᾖεις α5 Κῑπρ απ 
Ῥαΐμετ {δίά.,. Ῥταϊδε οοη- 
οοτᾷ 4 59 

Ῥο]ας. 5εο Ῥο]γάειοσες 
Ῥο]ας. {απιοιας ἱταρῖς αοἴογ 

5 99 απά Π. 6 
Ῥομας. Ῥιρί] οἱ (σοτρίας, ναῖῃ 

2 19, πγοη {ἔαπιε απᾶ νγεα]ίῃ 
α5 5ορΠῖςι 4 919. ιδεᾷ α5 
Ίγρε ΡΥ Βοογαῖες 989 

Ρο]ψο]εῖίις., {απποις 5οι]ρίοτ 
2 49. 86 

Ῥο]ψο]ες. Ἰαΐε 5οπ]ρίος, πιαᾷα 
εἰαΐπε οϐ Α]οϊρίαᾶες 4 99 

Ῥο]ψοταῖες, ἰγταπὶ ο8 ΒαΠΙΟΡ. 
σ]αϊῃπ Ὦν Οτοείες 2 901. 
Ῥ]απιεά Πογίαπε {ον οαρ- 
Τπτε 5 40 απ Π. 4. 

Ῥο]νάαπιας. Ττο]απ Πεγο, ιιδεᾷ 
Ὦγ Ἠοπιεγ ἴο ἱγρίν Ρτι- 
ἀεπσοε απᾶ ρεπετα]ςΒὶρ 4 
996 

Ῥο]νάεισες,. ἁαῑᾶ πο Ἰοῖπ 
Ἔτο]απ εχρεάϊοιπ 1 ὅ01. 
Ῥτοίποτ οἳ Ἠειεῃπ 2 9609. 
ΝΤΟΠ Ίπ Ροχίπρ αἲ [5 πππίαΠ 
(παπιες 4 12, Γαπι]γ οοΠ- 
πεχίοης ὃ 19, τεριῖεᾷ 5οΠ 
οϐ εις απᾶ νογδμίρρεᾶᾷ 
α5 ροᾷ 19 απᾶ Π. 9. 0Ον6Γ- 
ν/πε]ππεᾷ Αίπεῃς 193 

Ῥο]γάοτα, ἀαιρΏίετ οϐ Ρε]ειις, 
ΠΠΟΙΠΕΥ οἳ Επιάοτας 1 9Τ1 

Ῥο]γσποίας, {απιοις ραϊπίε 
2 51. ραρ] οἱ Ασ]αορποπ 
4 981 

Ῥο]γπεῖσοθςδ, 5οπ οἳ Οεαἴριις, 
τ6]εᾷ οπ ρν]ογΙῖν οἳ Ρϊγί]ι 

5 69 απάἀ π. Ὁ. απατγε]]εὰ 
νυῃ Εῄεοσ]ες 991 απαᾶ π. 9 

Ῥο]γρετοποῃπ,  5Ἡοσεδδοτ Το 
Απιραϊίετ οἳ ΝΙασεᾶοη, 
ππιιγτάεγεᾷ ΑΙεχαπᾶεγ)5 50Η 
Ἠετασ]ας ὃ 67 π. 9 

Ῥο]νροεῖες, ἨΠοπιετίο Ἰετο 4 
ο0ςΦἩ. τ 

Ῥο]γχεπα, ἀαιρΏίετ οἱ Ργίατῃ, 
ε]αϊπ αἲ ΑσΠί]ιες᾽ ἴοπιο 1 
261. ὅθο 

Ῥοπίπις. ἸΚϊπσάοπι 5ομϊἩ οξ 
Ῥ]αοὶς θεα 1 985. ΠΟΠΕΥ 
405. Ἠοιπε οἱ ΑπΠπιασοης 
ὅφ9. ὃ 4905. Ποπιο οἱ ΗΠετα- 
ο]ειάες 4 967 

Ῥοοι Ῥδορ]ε. οοιΠΙΥΥ εΥ5118 
οἳἳιγ 1 945 

Ῥορραεα ῥΦαβίπα, νε οἱ 
Νετο 2 979 απα π. ] 

Ῥοτο]λ (Πα). οοἱοππαᾶα Ἰπ 
Αἰμοαπς ΙάεπίΙΠεα νι Ξὲοῖς 
56Ποο! ὃ 9τ5 

Ῥοτας. Ιπάῖαπ ριησε, {αϊ]εᾷ 
ἴο ΟΥΕΤΥΟΟΠΙ6 ΑΙεχαπάεν ὃ 
ο] 

Ῥοδοϊάοπ. ἵπ ἩΠοπιετ τες 
οματ]οῖ 1 119. Ἠαςδ ἵεπιρ]ε 
αἲ ἴπε Γ5ίμπηιις 981. 2 125. 
Ταταχῖρριις αἲ ΟΙγπιρία ἃ 
941. Ποποιιγεά αἲ Τατδιις 
9π05,. Πε]ρεᾶά {οτί Ἔτογ 
9098, ἨΠῖς Ἰουδε Ιάσπίβοα 
Ῥν ροεῖς πμ Ῥεραςις 469. 
Ἠογςδα ἀτονῃς ιιΠῖνειδο Ιπ 
φιγοαῖ 465. νιεᾶ η Ηε]]ις 
{οΥ Ῥοβδεβδίοπ οἳ ΟογΙπίῃ 
4 19. ραΐτοη οϐ Οπομεςίις 
10, τεσεῖνες Άγσο ας ἀεᾶῖσα- 
ποτ ΙΤ, 9ἱ. ταῖδες 5ἴΟΥΠΙ 
να ἰπιάεπί 5 ὅ9δ, οιγ5δεᾶᾷ 
Ῥαδιρμαδ 169 π. 1, 5ἰαίπες 

4857 



ΙΝΡΕΧ 

1 Ἠοπ1ε εαν οπΙγ οἸοα]ς | 
191. 

921 
ΦοΙΙ6Ι5. ιιδεᾷ αςξ Π]αςίγαϊῖοπ 

ϱγ Βουταῖες 1 115. τῖνα]τγ 
Ιῃπ Ηεξδιοᾶ ὅ 961. 9609, 9139 

Ῥτίαπι, δ]αϊη αἲ αἰίατ ος 76ιις5 
1 961. ὄθ9. τα]εᾷ πποδί ος 
Αδία 4989, Ὀτοίπετ οἳ Τι- 
Ώποπιις {θίΙ., εαν ἨΗε]εῃπ 
Ἰαπιοεπί 607. ΤΑΠΡΟΙΙ5 Ἠεο- 
ἰογ5 Ῥοὰγ ὅ29, επἴεγίαϊπεα 
Ὦν Αοβί]ιες ὅθα, 5οπ Ρατὶς 
γθαγεὰ Ὦ}Υ δἶανε ΜΟΠΙΗΠ 
2 159. πηαπιο {α]δε]γ Ἱπ- 
5ογ]ρεᾷ ὮΥ ΝΜΠΙΠΙΤΩΙΠΙ5 4 41. 
νγε]] Ίκπονπ ἵπ Γπαῖα 969, 
{αἴπετ ο8 ἨΗε]επις 449. 
πιαάε τείσπεᾶ Ὦ) ῬΡατίς 
ο) Θή 

Ῥτίσες, ος ρατρ]ε πιαηῖ]εδ 91, 
οἳ τΊρροπς {ρία. 

Ρτ]οεδίς, οἱ ριτὶίβσαίίοι 1 
909 απᾶ Π. 9. εχοταϊςῖς 963. 
πας 5ρεοῖα] 5εαῖς ἵπ Γεαίγε 
αἲ Αἴπεης ὃ 197. αἀνίδοις 
ἴο τογα]ίγ 4 901 

Ῥτίπαςγ, 8δοµτσε οἳ δια 4 
πο, ο, 

ῬτΙδοΠετ5, οπα]ποά ἰορείμετ 
2419 

ἨῬτοσσπποθδής, Ιδ]απᾶ 1π Ῥτο- 
Ῥοπί15 4 40 

Ῥτοαίϊσις, 5ορΗ]ςί ἔτοπι 005, 
ΥΥΟΠ Ταπιο απἀ νεα] 4 

{αΐπεν ο Τπεδειις 

979, Ἀδεά αδ ΤΥγρε ὮΡΥ 
Φουσγαῖος 989 

Ῥτοππείμειςδ, Ῥιιπίσπεα {ο 
ἀἴδοονετγ οἳ τε απᾶ Ῥε- 
5ἴονγα] οἩ ππαπ]κϊπὰ 1 2659. 
960 Ε., ' α δοτῖ οἱ 5ορΒ!ςί 
996, τθρομεὰ Ὦγ ἨΠετασ]αες 

458 

996 Ε,., ππαᾶο πιαπ]κἰπᾷ οί 
ο]αγ 4 49, ὃ 929 η. ὃ 

Ῥτορπεδγίῃρ, ΠΙάΠΠΕΥ ο 1 31 
Ρτορτϊαίγ, απεςίῖοης οἱ 2 9950 
Ῥνοργ]αεα, σαἴενναγ ἴο Αοτο- 
Ρος ἶ Τὸ, αἀπιῖτεᾷ 908, 
4 1102. 987 

Ῥτοίαρογαςδ, ΡΠΙΙο5ορΠετ {Τοπ 
Αβάετα, Ιοδί Ῥτορετίν 4 
919 απᾶ η. 4 

Ργοϊες]]α[ϊδ,. ΤΠεςδα]ῖαπ Ἠεγο. 
5ἱαιρηίεγεᾶ 1 608. Ῥατίιεὰ 
οἩ (Πεγδοποςδο ἐρίά.. 68] 

Ῥτοίεις. πιγίηῖσα] οματαςίεν 
ο ορίς ὃ 929 

ῬτονετΏος, 1 15. 2 9956 απὰ 
η. 1. 4 980 

Ῥτον]ποῖα] (αονεγΠποτς. ἵπ ΕΒι- 
Ὠχγπία 4 79, ἴακε αἄναῃ- 
ἴασε οΓ Ίοσα] βἵτίε 81 6. 

Ῥγοχοπίθδ, ιπῖίο Ἀίσαεα απᾶ 
ἈΝαοοππεάῖα 4 Τ1 

Ῥτιρα, ον ἵπ Βιηγπηῖα, οιἰ- 
εἰτῖρρεᾶ Ὦν πεϊσΒβοιτς ἵη 
Ῥαρ]ο νοτ]κκς 4 119. τε]α- 
Ἠοημς νι Αραππεῖα 199 Π., 
191 8.. 19η0Ε. ο ασια 
αἰάεᾶᾷ Ὦ)γ Ὠϊιο 176. Ἠοι- 
οαγθᾷ Ὀ]ο5 {απι]ν 198. 
Ἰαᾶ ροοὰ περιίαοῃ Ιπ 
οοπΙρατΙδοἩ. να 5ἱ7Ζε απαὰ 
απσα ια γ 199, απιρ]]οης 
901. ν/ΟΠ οοΠΟΘΡΘΡΙΟΠΕ ΕΤΟΠΙ 
ΤΈτα]απ 909 Ε., Ῥοριϊ]εὰ Ὦ} 
Ῥτοπιϊδες 911 Ε,, Ἀπαποῖα] 
Ῥτοβ]επης 919. 969, 9889 Ε., 
πον’ (οιποῖ] ουραπ]σεᾷ 917. 
Ῥιαβ]ο ννοτ]ς {οβίετεᾷ ὮΥ 
Ῥ]ο 991 Π., {οοὰ 5Ποτίαρε 
Φ8ῦ Ἐ., {οιπᾶετ Ῥγιδίας 
961. 7εις ἴεπιρ]ο Ῥιαγπῖ 
969, Ἱππαρβιτεά Ὦν Ῥριαγε 



ΙΝΡΕΣΧ 

Ἠε]]επος 981, πας ' 5ΗΡεΓ- 
νὶδου οἳ ριρ]ς πιοτα]ς 
991 ΘΕΠΘΤΟΙΙ5 ντ Ποπο5 
θῷδ, πεαν Νγδίαπ Ο]γπιρι5 
ὃ 416, 417. 419 ἐ. Ὀὶς- 
6οΥ5ες ἀεα]ίπρ νῃ Ώγιιδα: 
Ώείεποε οἳ Πε]αϊῖοης νυν] 
4 904-990. ἨΜΠδιτεαϊπιεπί 
ΙΠη 996-941. Ἠβοτίς ἵο 
ῬεαιιΠέγ 949-271. Ῥο]σα] 
Αάάτεδς ἵῃπ ΑΦβδεπιΡΙγ αἲ 
913-991, Οπ ὭὨῬεομπίποσ 
Οὔσο αἲ 999-309, Ὠ]ο᾿ς 
Ἠοσοτα αἲ 910-999 

Ῥτιαδίας, πιγἰῃῖσα] Εοιπᾶεγ οΕ 
Ῥτιρα, ἴοπιρ απᾶ κεἰαϊια 
τοπιογεᾷ 4 961 

Ῥίετε]ας, πιγ{ῃ]σα] ρεγδοπαρε, 
παὰά κο]άεπ Ἰου]κς ὃ Τ1 απἀ 
πες 3) 

Ῥιο]επιγ ΧΙ (Αι]είες), { 168 
απᾶ π. 9, τεδίογεᾷ ἴο Ρον/αΓ 
αἲ ΑΙεχαπατία Ὦγ Ἠοπιαπς 
ὃ 941 απα π. 

Ῥαρῆς ρεακίπρ, Γδουινδε 
οἩ 2 909-939 

Ῥισ]]ςίς, αἰά ἴο ρορι]ατΙίγ 
5 οἳ 

Ῥπι]γάαπιας, {απιοις Τ]ες- 
φαµαπ τεδί]εν ὃ 9Τ9 απ 
η. ὁ 

Ῥγ]αᾶε», ΓΕπεπάςμπρ ντ 
Οτεςίες ρτονετρῖα] ὃ 9937 

Ῥγ]αῃς, ἵπ ΑραπιεπΙποπ)ς 
ΑΤΠΙΥ 4 409 

Ῥγ]ας. ἵπ ΒεΙοροππεδο, Ώραι- 
ἴαπ ηΙε]ᾶς ἴακεπ 1 ἸΤὰ. 
Ἠοππθ οἱ ἈΝοερδίοτ 4 409, 
491 

Ῥνίπαρογας, ΡΠΙΙΟ5ΟΡΠΟΝ, 
εἸαπάεγεὰ 4 91. 951, αρ! | 
Τ νδὶς 999, ριρ]] οἳ Ώμεγε- | 

ογᾶᾷες 981. ἵααπρμί Επι- 
ρεᾶοσ]ας ἐδία. 

Ῥγίπαρογνας, δομ]ρίου, ππαᾶα 
εἰαΐιιε οϐ Ῥευδειις 4 19 

γαρ ογεαΠς, Ῥεπεβίεᾶᾷ 
ΤαΠαπ (τοθε]ςς 4 999 , 

Ῥγιμίαῃ (ῴαππες, 2 967. νίο- 
ΤΟΤΥ  ΟοπΙΠΙεΠΙοΟΤαϊΙεᾷ ὮΥ 
ΙπδοτΙρίίοη ὃ 96 

Ῥγιμίαι Ῥν]εδίεςς, Ῥτορπεσίες 
ὃ 108. 5 197. οοπίγαςἰεᾶ 
νι Θεγεῃπ Φαρε5 ἐρία. 

Ῥγηήας, Τγάϊαπ νο Ρανε 
δο]άσῃ Ῥ]απε-ἴτος {ο Γλατῖιις 
4 499 ηΠ. ὃ 

Οπαϊ]ς, δεά αξ Ίάγο Ὦ}γ Ῥαε- 
ἀθγαρίς 5 99, 105 

Παἴπρονν, ἀατ]ς Ῥ]ας, δίσπ οἳ 
νίαν ὁ 81 

Ῥαπῃς. επρΊπες ο γνατ 5 999 
Ἠανεῃπς. ογ]ες ος 5 109 
Ἠεὰ θεα, οοπίγο]]εὰ ϱγ ΑΙεχ- 

απάτία ὃ 907 
Ἠοαπαας, πιγἰῃῖσα] Γοαπᾶεγ ος 

Ἠοππε, γεδοιεᾷ Ὦγν 5Περ- 
πεγᾶς ὃ 67 απ π. ὅ 

Περιίαίίοη. Τδοοιτδεο οἩ ὅ 
86-116. Ῥριιδιῖῖ Ἰεαᾷς ἴο 
Ῥερρατγ 91 

Πεἰγοπποηί, ΓΙδοοιιγδθ οἩ 2 
940-969. ἀεβπεαᾶ 241 Π. 

ΈΏμοαα, πιοῖπεγ οἳ Ζειις 1 965 
Ἠμορδις. ΤΠγασίαν Ἰκίπρ Ἱπ 

1µίαᾶ. Ὠεϊταγεά Ὦγ Ώο]οπ 
4 991 

Ἠ]οᾶες. πας αἰίανς ο8 α]] ἴ]οα 
ροᾷς ὃ 17. πιοδί ργοδρετοιι5 
40. 111. οιπαᾶ Οατία 61. 
Ἱερί οβ]οῖα] δι οἳ δἰαΐιος 
ὅ9, Ῥ]απάστοεά Ὦν (αβδίας 
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ΙΝΡΕΣΧ 

πι Ε: απα π. ΙΙ περςίοα 
Ῥαπ]ικταρίογ Τ8, σοϊτεγεπε 
{τοπα (αγία απ Γγοῖα 106, 
ἀεροβ!Ιἴζοτγ {ον πιαπΥ 107. 
πανα] ορετα[ῖοῃς {δίά., παὰ 
απ]πζεγταρίεἁ Ῥεαςσε 107 Ε.. 
Παά εἴαϊπες οϐ Ἠοπιαῃ επι- 
Ῥοετος {ρίά.. ]ογα] ἴο Ἠοπιε 
117. τη] ανν Ῥονγετ ἐθίά.. 
οαρίατεὰ {θίΙ., στοιπᾶς {οΥ 
Ρτῖάε 149 Ε,., πιαπγ εἴαΐιες 
151. Ῥε]οπρς ἴο Πε]ας 4 
πρ. 

Ἠποαίαπ Ὠϊδοοιγςα. ὁ 1-169 
Ἠλοαίαης, ἀε]ρεταίε ἁἀαῑ]ν 

ὃ 11. πη]θίγεαί Ῥεπείασίοτς 
19 {., να]απί 99. νεα] 
61. 106. πανε Ίανν Ῥαττίης 
εχεσιίΊοπετ Έοπι ο 
199 Ε., ρεγδοπα] οματασίει- 
Ι5ί]ο5 165 Ε.. ἄεσοοτοις 2959 

Ἠλοάοσιπᾶδ, ἁἀαιρηίετ ο 
ΜΠηιταᾶαίες Ι 2 9τ9 απ 
η. 9, ὃ 47 απᾶ η. ὅ 

Ἠίρβοής. Ἰάτε 5εεκετς ο τε- 
ρα οῃ ὃ 89 απά π. 3 

Ἠοππαπ (ΠσεηςΠΙρ. 4 109 
ἨοππιαΠς, αἀάτεδδεά Ὦν Ὠϊο 

2 117. ρι]άεὰ Ὦν Χαπια 
985]. 4 999, 4017. σίαϊιες 
αἱ Ἠ]οᾶςες Ιπν]ιο]αίε ὃ 47. 
πγασεᾷ Ίοπρ οἶνι] ννατ ΤΙ. 
ρταπίεὰ Ῥτονίπσες τεπῖδ- 
5Ι0Π οἱ ἀερίς Το. ἀῑιὰ ποῖ 
πιο]εςί Ἠποάίαπ κίαϊἴιες 
151. πε]ρεὰ Ῥἴο]επιγ Αι- 
Ἰείες τεραῖπ Ῥονγεγ 241 απά 
π. ὁ, Ῥταοςσεα δΠανίηρ 
401, 4 90, ἀπρεᾶ Ὦν Πατῃ- 
πη]ας 41. ἀῑδάαίπ (τοαεκς 
83. 600. οἵῆεδ 5ασκεὰ Ὦ) 
Γ1ργαπ ἸΙπρ ὃ 61, Πηρετ 
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τῖησς οἳ ]αῖπ Π]] Πιπῖο ος 
Τήργατπ «οπαπετον ἐθία. 

Ἠοπιθ, {οππάεὰ ὮΥ Άεπεας 
1 ὅδδ απἀ π. 1. νὶδιεὰ Ὦγ 
Ῥϊιο 2 115. οποῖσε ο8ξ επι- 
Ῥεγοτ 219 Ε., α]πιοδί ἴα]κεπ 
Ῥν ϱΟατίπμαριπίαηπς  ἃφο, 
τα]οά ΠαγδΠΙγ Ὦγ Ἠοπιυ]ας 
{φία., οομτῖεᾶ Ὦν (τεε]κς 
ὃ 109, 4 99, 5επετοις ἴο- 
ν/ατᾶ αΠεῃς 129. ηας σο]άεπ 
οοἰοππαᾶςας 969. 5 07. εκ- 
ος οοδίπηος ἴπ ονίάεποε 
119. εἰαΐπες οἳ σοᾷς απά 
ΡΕΠΕΥαάΙ5 ΤΘΡΕΠΙΡΙε ῬΗΙ]ο- 
5οΡΗετς 181. 5ἴαΐιπες 5απιε 
α5 Ίπ (πγεεσε {ία 

Ἠοπια]ας. Παγδα τα]εν 2 999. 
τοδοιεᾷ ΡΥ δπερπεντᾶς ὃ 67 
απᾶ η. ὅ 

ἨΠΠΕΤΕ, πιδεᾷ ο οοιτῖ Ῥορι- 
Ιατῖςγ 5 97 

Φα ΡΙΠΙαΠΙΙ5, ππΙάεπΙΠαςα σοἵ- 
τεδροπάεΠί ος Ώ]ο ὃ 9ὔτ Ε, 

Φαβρίπιις (ΤΕ. Ἐἰανίας), Εγιεπᾶ 
οἳ Ὀ]ο 2 91 απ ηΠ. 1 

ὤασαε, ΘΦογίπίαπ ρε, Ἱπ 
Ῥετδίαπ ατπιν 1 189 

Φασΐαπ Εεαςῖ, Πε] Ὦγ Ῥετ- 
εῖαπς ἶ 199 

Φαογεᾷ Ῥαπᾶ. Τπεβαπ ἴτουρ 
οτραπ]ζεᾷ ΡΥ Εραππϊποπᾶαδ 
2 996, ἀε[ίεαῖεᾷ ρατίαης 
αἲ Γ,ειοῖτα, ἐθία. 

Φαογ]ῇσο, τα] οἳ ὃ 10 Ε, 
Φαογ16εσε, Ἱπο]αάε  οεγεῃ 

οπαησεὰ ΡροδίΠοπ οἱ ἵεπιρ]α 
εαδιτο ὃ 99 

5411015. αἰοπίῖνα ἴο ἁπίγ ἵπ 
φίοτγπι ἴποιρ] τεσ]κ]εςς πι 
{αἳγ νψεαϊίπει ὃ 167, νεατ 



ΙΗΝΡΕΝΚ 

οπ]νψ ἰππῖο ὃ 117, ἄο ποῖ 
ατοιςε ἀἰδίγιαςί 181 8, 

Φα]απηῖς, ἴγανεγδοᾶ επ γοιµίε 
{ο Αἴπεης 1 955. Ὀαϊί]ε ος, 
Πε]άὰ Ὦ}Υ 5οπιε Ιαΐον ἴπαπ 
Ὠιαί οἳ Ρ]αΐαεα ὅδτ. ταπ- 
5οπιεᾷ Ὦν ππεαΠς οἳ δίαΐιε 
3 191. παᾶ δἰαίιε οξ 3ο]οῃπ 
4 0 απ ῃπ. Τ. 11. Οοτίηπ- 
Ὠπίαπς τεςροης]Ρ]ε {ο νίο- 
ΤοτΥ 19. Τ,8οἨ ος 185 

Φα], ρῖνες Πανοιν ἴο ππεαῖ 
λοο 

ΒαΠΠΟΣ. τα]εά Ὦν Ῥο]γοταῖες 
2 901. τς Πεταειπι 4 115. 
ΠΕ) 

ΦαβΡΜΠοΟ, Πεν Ῥοείτγ ποῖ 5ιῖ- 
αΌ]ε ἔοτ Κῑπρς 1 67. αποϊεὰ 
4 45 Ε., ὃ 41 

ΙΦΕΤΕΙΙΡΗΣ.  5ΠΟΡΚεΕεΡετ αἲ 
Αίπεης 1 9156 

Φατάαπαρα]]ας, «ερτανεᾶ 1 
ο 20 απᾶ π. 1. οἵ π. Ἱ. 
49, 997. Ῥεᾶεσκεᾶ ἈϊπενεΠ 
ντῃ ]ά5ΡεΓ, ϱαΥΠΕΙΙάΠ. απᾶ 
οπυςχ 1 78. 199. ''΄ Θγτῖαῃ 
Κίπρ 991 απά η. 1, αποϊεὰ 
991. εχϊεπί οἱ επιρίτε ὃ 99 

Φατάῖς,. οαρίία] οἳ ΙΤ.αῖα, 
χῖπσς ἀεδοεπάες ἔτοπι 5Ίανε 
ΨοπιαΠ 2 149. Αρεςιαϊς 
ν]οϊοτΙοις πεατ 4 401. ονει- 
σοπΠε Ὦν α ἈΠατάίαπ ὃ 67, 
ππάεν ἨΠίμταπες 197 απᾶὰ 
π. 1. ἵτανετςεᾷ Ὦγ Ραοΐο]ας 
959 

Φατάοπίαπ Ῥ]απῖ, οαι5εᾷ ϱτῖπι 
ΙααρΏίεγ ὃ 969 

Φατρεᾶοῃπ. Τ,οῖαπ ἸΚῑποσ απᾶ 
τεριίθᾷ 5οη οἳ Ζειις. 5]αϊῃ 
1 511. ἀῑεὰ γοιπςσ 2 οτ]. 
901, δἰίαϊαο ὃ 97 

Νο. Υ 

Βαΐταρς, Ῥειδίαηπ νΙςεΓΟΥ5. 
Βαἰϊεγεᾶ ὃ 9571. ὃ 101 

Φαΐντς, οταζεᾷ Ὦ}γ 5οηπς ὃ 999 
ΦαιιτοππαϊζίαΠς., Ἱταπῖαῃτ ἴπ]ρ6, 

Κίπσ οἳ ὃ 425 απα Π. ὅ, 4929 
ΟΟΑΙΠάΠΑΕΥ. τῖνεν ἵπ Ττοας. 

επᾶονγεὰ να 5ρεεσῃ 1 201, 
σοα]]εὰ Χαπίμαις Ὦγ σος 
490. 469. ᾖὈαϊιεά απ 
Ἠερμαεσίις {ΤΙ 

ΦςάΠΙάΠάΤΙΙΣ. 50ΟΠ οἳ Ηεοῖοτ. 
Πεῖτ ἴο Ἰ«πράοπαι 1 δ41 

Φοαπιαπατίας, Ἐτο]ατ Πιαπῖς- 
ΠηαΠ., οεΠδΙτεᾷ Ὦν ἨΠοππεγ 
5 169 απᾶ π. 3 

Ξ6ΠΟΟΙΡΟΥ5. πε οτἱρῖπα] 
οοπιρορδίοης 2 9399. πιε- 
ΠΙΟΓΙΖε ΝΟΙε ἰτγεαῖῖδες 991 

Φολοο]πιαδίοτς, ἀθτίιάεα 1 951. 
ἀϊδ]]κεὰ Ὦγ Ῥουὺς ὃ 185 

Φοϊίε Οοπιραπγ. Δρατίαι 
Ῥαπά. Πε]ά ποπ-εχϊςίεπί Ὦν 
Τπισγαάιάες 1 ὅστ 

ΞΟΟΤΡΙΟΠΣ, 5ϊπς οἱ 5 939 
ΦΟΓΊΝΕΠΕΙς. 1 907 
Φοι]ρίους, Ἰε]ρεᾷ πιοτε ὮΥ 

ογ]οῖδπι ἴπαπ Ὦψν {ογπια] 
Ἰηδίτισίίοη 2 991 

Φογ]]α, 5ἴοτγ ἴο]ά ὃν ΟάνΣ- 
5εις 1 471 Ε. 

Φογτο». Αέρεαπ Ἰδίαπᾶ. ἴεπι- 
Ῥογατγ Ἠοπιε οἳ γοιίπ Γι] 
ΑοΠί]]ες 4 491 

Βογίμίαης, ἸΚῑπρ ταῖπεᾶ Ὦ) 
Ἰαχατν 1 1Τ1. Ὀατν οιρ- 
Ῥεαγθίς. 600Κ5. απᾶ οοἩΠ- 
οαὈῖπες ση Κίπσς 2 91, 
αἴἴασκεᾶα Ὦν ὨὈατίας 961. 
Ἰπ Αεχαπαάτία ὁὃ 911, επ 
γοιµίε ἴο (αεῖαε 491. οοιι]ὰ 
ποῖ «αρ Ῥτορετ ἰταάῖπρ 
οοηίγο 490. οοδΙπΠε 421. 

π ὁ 401 
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αἴἴασ]ς Βοτγδίμεπες 496. 
σι ρ]ασαϊ[εά Ὦν ἨΠεγασ]ες 4 
949. ἆο ποῖ ἵατπι ὃ ὅὄἵ,. 
σοοᾷ οἴῆσεῃς ἴποιρῃ πο- 
πας 149 

Φεα. ἆοθς ποῖ ἀἰδίατρ πεϊρ]- 
Ῥοιιτς5 2 907. Ιπ α δἴοτπι 4 
Φ89. 5α{6Υ ἴπαπ οοαδί ὃ 
οι Ἡ. 

Βθ8δΟΠ5. Ρονειπθᾷ ὮΥ 5ΙΠ 
1 199 Π,, αοϊ αξ νιαϊῖετς αἲ 
{65 Ραπαιεῖ 2 495, 499 

Φε]επθ, σοᾷςε5ς, οοιτδῖπΡ ος 
3 4609 

Ῥεπια ἈΤγτίπες, ἀῑνῖπο ΠαΙπε 
{οΥ Ῥαθεῖία 1 495. 4653 

Φεππε]θ, πιοῖπετ οἱ Ποηγδ5. 
ΡΙγΙ1 Ῥραπςρς Ῥριρεά ὃ 991 
απᾶ ηΠ. 9. πιοίπεν οἱ Ἠετα- 
οἷες 411 

ΦΕΠΙΓαΙΗΙ5, Αδδγτίαηπ 4πεεῃ. 
παςᾶ Παχτ]οις ρα]ασε 1 Τὅ. 
971. ἑοιπάοὰ Βαβγ]οῃ 2 19 
απᾶ π. 9. Ιαδεια] 4 909 Ε. 
5 47 απᾶ π. 6, Ἰεαάεντ ος 
Αξία 69 Π. 4. α Ῥι]]άετ θ6 

Φεγαρῖ5. σοᾷ οἳ οτασ]ες απ 
ἀτεαπις ὁὃ 185 απᾶ Π. ὃ, 
ερίρΠαπγ οἱ 211 απᾶ η. 1 

ΞΕΤΙΡΠΟΡ, ἰδ]απά πεαν ΛίΠεῃς, 
οοἱοπίχεὰ Ὦν Αἴπεπς 3 
491 

Φογναηίς. Γδοοιγδαοπ 1 4417- 
449 

Φαροβίτῖς, Ἱερεπάατγ ΚΙπρ οϐ 
Εσυνριί 2 289 

Ὄδνεῃ Φ8βε5, ἰλεῖν πιαχίπις 
αἲ Ώε]ρῃ! 6 197 απά π. 1 

Φεχιια] Πε]αοπςδ,. Ῥ]εαδιιΤ- 
αΡ]ε ὃ 191 

ΦΠαάονν, 1η βΙπηΙ]α οῇ ρορι]αγ 
ορίπ]οπ ὃ 191 Ε. 
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Ὀμαν]ηρ, Ῥτασϊϊδεα ὮΥγ Ἠο- 
πιαης ὃ 497 

Ὥμπεερ. αππίπρ]ε Ῥρεασεξι]]γ 
νηϊμ ροαῖς 4 140. τεδεπῖ 
Ραά πιαρίετς 990. ϱεῖ ννοοι 
πιαζίεᾶᾷ ὃ ο9τ {. 

ΘΠερμεγᾶς, οοπρΙάεταῖο ἴο- 
γ/αγά «ποερ { 11. δεν 
Ίο. με περ]εσίέαὶ οἳ 
ἀ4οσς 17. Εαποβοηπς 198. 
οοπἰγαδἰοά νι Ῥιαΐσμεις 
169. σατρ ὃ 177, ἆο ποῖ 
ατοιιδε αἰδίτιςί 181. 188 

Ὀμίρ-σοαρίαϊπς, Ἱπάπ]ςδε οΓ6Υ/ 
απά περ]εοί ῥραδδεηΡες 
απᾶ 5Πΐρ 1 17. 181. ογᾷεν 
Ρα55εηρΡετς ἰο Πεὶρ 2 197. 
1εἴίϊδοη σα1Ρο ὃ 119 

ΦΠ1ρ5, Ἰαγεᾷ {ο ἀεδίτισίῖοη 1 
906. ἵηπ α. δἴοτπι ὃ 167. τε- 
ααῖτο οοποοτὰ οἩπ. Ῥοατὰ 
8601, 4 1ο 8 
οἱπι]]ο οἳ ὃ 81. 49. 196. 
πε]ρ]εδς η ποιιῖ ρῖ]οί οἵ 

ὈΠΙρ-ντΙςΗῖ, 4 989 
Φ]ος. δΙπιῖ]ο οἳ 4 119 
ΞΠΟΕΠΙαΕΥΕ5,. ποῖ ἹπάΙδρεῃ- 

5ας]α”5 149. 119 
Ὀμουίῖπρ Βίατς, εν1] οππεΏ ἴο 

εαΐ]οτ5 απᾶ 5ο]άϊεις 2 81 
αυ], 2 191, ἃ 891, 4 16 
Φἱ6ΊΙΨγ. τεργεδεπῖεά αἲ Ι5ί1- 

ΙΠΙάΠ (74πΠ]6ς 1 406, οονεϊεὰ 
Ὦγ Αἴπεῃς 2 908. α ΕΙ] ἵπ 
Ατῑσα {θίά., Έτεεα ΕΤΟΙΠΙ 
Οατίμαςρε ϱΥγ ΟοτΙπίῃ 491, 
Ν]οῖας ἵπ ὃ 909, επσ]ανεᾷ 
Αἰμοπίαης 999 απᾶ η. 4 

ΦΙΟΥΟΠ, οἵιψ πεατ ΟοπΙπίῃ, 
τα]εὰᾷ Ὦγ ΟΙαἰδίμεπες 1 199 
απᾶ Π. 1 

ΦΙάοΠ., οἵἳγ Ίηπ Ρμοεπίσια ὃ 191 
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ΦΙεσε-ἴουνεις. ὃ 999 
Ὀ]]νετ, ΡεΠΊἹΙπεπεςδς ο οοἵπς 

{εςδίεὰ 5 1195 απά Π. 4. ἵῃ- 
{ογΙοΥ Το σο] 110. αἀοτπεὰ 
ραΐασες οἳ ΑΙοϊποίς απ 
Μεπε]αῖϊς 9056 

ΦΙππατ]ςίοϊ, ἴπιτοιι]επί ἔασίοῃ 
αἲ Α]εχαπάεν ὃ 941 

ΦΙπιοῖς. τῖνει ἵπ Ττοας ὃ 999 
ΦΙΤΠΟΠ. ΠαΠΠΘ ἀεποῖίπρ ογάἵπ- 

αΤΥ πιαπ ὃ 290 απά Π. 2 
Β]πιοπ]ᾷ6ς, ροεῖ ἔτοπι (05, 

οοπιροδεᾷ ερΙίαρῃ {ον ϱο- 
τ1η(μίαης σἰαῖπ αἲ θα]απῖς 
4 19. οοπιροδεά εριαρ]ῃ 
{ου Ααεϊπιαπίιις 9ἱ 

ΦίΠςεΙ5. «οοπιραγεά  νῃ 
οταῖοις 2 941 

Φἰηπσῖης, ΄ νο]αρίποις ἸΙπα 
ἀεοτ]εᾷ Ὦγ Α]εχαπάςετ 1 85. 
ο6 Άτες 87. οἱ ἈΤιδες {θίά.. 
Πρατίαπ 89. οἳ Ας 5Υπι- 
Ῥορία 91 

ΦΙπορθ, Β]αο]ς θεα οἳἵψ. οχ]]εὰ 
Ὠϊοσεπες 1 169. 951. 9ΤΤ 

ΦΙργ]Η5. πιοαπίαϊπῃ ἵπ Τ,γαῖα, 
αποθδίτα] Ἠοπιε οϐ Άσα- 
ΠΠΕΙΠΠΟΠ απᾶ Ἀ]επε]αϊς 1 
485 

ΦΙΤ6Π5. 5οηπ5 οἱ 2 99. ὃ 917. 
901, 919. 5αγρ8ςδοά Ὦγν 
ἨΠοππει 4 969 

Φ]ανετγ απά Εγεεάοπι. 1)ὶς- 
οοι1ήδες οἨ 2 129-141. 149- 
118 

Ῥ]ανες. ριτομαςε οἱ ὃ 47. ποῖ 
ἐγαδιεά ἴο πιαΚκο αΡ7εε- 
πιεηίς ὃ 91Τ 

ΘΠΙΙΙΗΥ, αἲ Ῥντασα 4 115 Ε., 
95 

Φπιντπα., τεριαίεά ῬΙγίΠρ]ασε 
οϐ Ποππει 1 965. απαγτε]ς 

ντ Ἠρῃεςις ὃ 98δο9, οἶζεὰ 
ἃ5 ϱχΧαπΊρ]ε 4 119. επγῖομεᾷ 
Ὦν Επιρετου 191 Ε, 

Ὀπακοθς, ΡΙίε οἱ ὃ 999 
ΦΠΘεΖΙΠΡ., Ρείταγς α οαἰαπιϊίε 

3 996 
Ὡποτίήπο, α Ῥτασίσε αἲἰτ]- 

Ῥιίοᾶα ἴο Τατδίαης ὁὃ 979. 
901 Π.. 5 9ος ῃ. Ἱ 

Φοσγαΐθ», αποεδΒοπεᾷ αβροιῖ 
Ῥετείαπ Ἰίϊπρ 1 105, επ- 
οοιπίεις Ηιρρίας οἳ Ες 
1105. παὰ Εεπᾶς 5ανν]νῖης 
Ἰπ πιο οϐ Ὠϊοσεπες 977. 
Ῥτοξεςςεεᾷ Ισποταηςε 2 19, 
προς οπ]ΕΙναβίοπ οξ ΡΗΙ]ο- 
«οΡΗΥ 101 Ε., τατε]γ ιδεᾷ 
ΏΊΠςΘ ἨΡΠΙΙΟΣΟΡΠεΤ 115. 
 πγ]ςεςί οἳ πιεῃ ) ἐρίά., 4 
897. Ἱηνιτοα ἴο ΝΤασσάοπῖα 
Στις, Ριπῖςσμεᾶ {ου οΏεγ- 
Ιπρ ΑΡο]ο ἃ 981 Ε,, νιοίπι 
ος δἰαπάεγ 4 81. ἀεβεὰα ἴ]μοε 
ΤΗτίγ 1859. αοοιςσεά ὮΥ 
ΝΠε]είις {δρίά.,. οοπιροδεὰ 
Ἠγπιπ ἴο ΑΡο]Ιο απᾶ Ἁτίο- 
πιῖς 186. τερτονεᾶ ν]οκες- 
ηθςς {ρίά., τοοεῖνεᾷ Πεατῖπρ 
ἵῃ οοιτί 197, οῬεγεᾷ Ίαν 
9609, ἀεαῖπ α ἀῑδαςδίει ἴο 
Αἴπεῃπς ἐρία., ρα ἴο ἀεαῖ 
Ὦγ ΑίΠεῃς 999. ΡογδοπαΠ!{γ. 
ΓαΤΠΙ]Υ., απᾶ Ῥεμανῖοιιγ 910. 
Ἰοβί πο υγ]Ππος 915 Ε., 987, 
ππαεγδίοοᾶ Ὦγ {ενν 911. αα- 
πιτεᾷ Ὦν Ὠ]ο 981. 5ἴια]εᾷ 
Γαϊηετ)ς οα]ῇπο 98δὸ, ραρϊ] 
οξ Ἠοπιεγ, ποῖ Ατοπε]αϊϊς 
βία...  τεδεπιρ]εὰᾶ Ἠοπιαετ 
985 Π,, εΠεοίϊῖνο ἵπ 5Ιπιῖ]ες 
987 Ε., δε αοἴια] Ῥετεοῃς 
ἃ5 ἵγρες ὁ89 Ε,, Ῥατροδείι] 

409 
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807 8. Ῥαδεᾷ ν]τῖιε ο0Ἠ 
ΤΘάδΟηΏ 491 π. 2. τερεαῖεὰ 
Ίπ ΑοαάΕπΙγ πγοτᾶς 5ΡοΚεΠ 
Ίῃπ Τγοδεπι απ ουἱσε Άθγδα 
491 απ π. 1. ἀθα]ῖ πι 
ΠπεηΠ οἳ αἲ] οα]]πςρς 461. 
οοπάεπιπαίΙοπ ὃ 61. 119. 
φν]δάοπα Τ1. {ο]]ονγεά πιοῖζίο 
που ΤΗγδει 117. 182. 
1809. 191. δοπιεππες αἰ- 

ἰασ]κεᾷ Ὦγ Ὠ]ο ντ «οαγ5ε 
1εδῖς 910. 5οπ ΟΕ ΒΟΡΗΤΟ- 
πῖδοιις απᾶ ῬΠαεπατείθ 11. 
Ὠϊδοοιγδε οἨ 4 ὁἹ1-9ΤΊ 

Φοοταϊἰῖο». αρρταϊδεᾷ 2 920 Π.. 
ΙπάΙ6ρεηδαβ]ε ας ἰταΙπῖπρ 
{οΥ οταϊἴοτς {βρίά. 

Φοάοπι. ΠπεαΥ α οοπιπηιπΙἳγ ος 
Ἡϊδεεπες ὃ ὦτο 

Φο]άϊενς. οννε ρτοπιρί ορεα]- 
επςε 2 197. 5 141. ππεΓ- 
οεπατῖες αττοραπί απὰ 
οοἵγατ]γ 985 

Φο]1. οἳιγ ἵπ Ο11οία, Ποδ[1]ε ἴο 
Ταγ5ς ὃ 949 

Φο]οπ. οποοιιπίετ υηἩ (τοε- 
55 1 499. ὃ 49, δαγΙπρ οΕ 
2 919 η. 1, ΡΠΙΙΟΣΟΡΠΕΓ ἵπ 
Ρο] ος 993. αποε]]εᾷ ἀεθῖς 
οἳ Αἰλοπίαης ὁ Τὸ, νὶδιτοὰ 
Ῥογίαπάεν 4 Τ Ε.. Παᾶᾷ ἔτοπι 
Ῥεϊςϊςίταίας {βρία.. Ἰαὰ 
εἰαΐιπο οἩ. Φα]απιῖς 9 απᾶ 
π. 7. Ῥεπεβίεά Αίπεης 299, 
ἀὰά ποῖ επνγ ΑΊοπιαθοῃ 
989. Ἱεσίκ]αίῖοηῃ 917 απ 
πι ο ου 

50Η5, 5αβ]εοί ἴο {αΐμετς 2 161 
ΦΟΡΗΙΦΙ5, 5οογποᾶ Ὦ}ν ΙΙο- 

ρεηῃος 1 181. 188. αἰϊταοί 
εΙπιρ]είοις 18. οοπιραγεὰ 
το οιπΙσῃς {ία 1851. 

4014 

ΤΠΕΥΟΕΠαΥΥ 3991, πιὶςδσι]ά εὰ 
449. Ἰ]κεπεᾷ ἴο Ῥεασοσκ5 
2 9. ὃ 907 8. ποῖ αἱ ραά 
401. ννοη ἔαπιε απᾶ νεα] 
Ῥαΐ 5Ρεεσῃες Ἰαοὶ 5οεπη5ε 
4 9τ9 

ΞοΡΠΟσΟ]ες, τερατάἵπς υγεα]Ἡ 
1 949 απ π. ὃ, εοπιραγεὰ 
ψηῃ Αεδοπγ]ας απά Ετ]- 
ρίάες 4 49 Π., οοπιρεῖεᾷ 
ντ Ῥοῖμ Αεδοβγ]ας απἀ 
Ἐππίριάες 941. Πῖς ἢΒ)μ]ο- 
οἱείε  οοπιραχεά πι 
ΑΕεΡδοΗγ]ας5᾽ απ Ετρίᾶες᾽ 
3861 Ε. Ῥταϊδεᾶ ὮΥ Ατὶς- 
ἴορμαπες ὦδθ, Πὶ5 «{ολ[]ες) 
1ουεγ 4981. ἀεα]ῖ νι 
Ἀοβριις 5{οτΥ ἵπ Ίγαολήπίαε 
451. ογΙΙοϊχεὰᾷ Ὦγ 5οπιε ΕΟΥ 
ἰποαἰππεπῖ οἱ Ἀθδδις 5ἴοτγ 
409. Ῥταϊδεα ὃ 96 

ΦορΗτοπίδοις, {αἴπετ οἳ 30- 
οταῖεςδ ὃ 411 

σοι]. οοπἰταςίιεἁ ου Ῥοάγ 
1 191. 4 49 

Φονπ ἨΜεΠπ, πιγἰηῖσα] Ῥτο- 
σοπ]ἴοις οἳ Ἔπεραπ Ἡπο- 
ΡΙΠ{γ. οτε ππατ]ς οἳ 5ΡεαΓ 
1 179. 2 987 

Ὡρα]κο, ΨΝΟΠΙάΠ ο τεδοιεὰ 
Οντις 5 67 απά Π. Ἰ 

Αρατία, παᾶ ἀἰδαρίτοιις εαγῖ]ι- 
απα]κα 1 981 Ε. οπιε ος 
Μεπε]αῖς 999, Ρατίπεπίαης 
71 απ π. Ὁ. Ἠοιππθ ος 
Ἐγπαατεῖς 479, Ἰαὰ 5Πἱρ5 
409. Ἱδ ἆἄοσς 2 1ΠΙ. 
969. 967. {οαιπάεὰ Ογίπετα 
491, οοιτί ἨἩοπιαπς ὃ 
109, δογαρα]οις τερατάἴπρ 
κίαΐιες 199, τῖνα] οϐ Αἴποπς 
988 Ε,, οαρ5 409, Ἱπδρίτεά 



ΓΗΝΡΗΕΣ 

ἴτοορς π Τντίαειις 5οπρς 
491. ορ]εοί οἳ Ηε]οῖ ρ]οῖς 
405. {οἱεᾷ ὃν Οοτπία Ἱπ 
αἰεπαρί ἰο Ῥ]αγ ἵνταπί 4 
19, τς Κίπρ Ασεςιαϊς 41. 
εοιρΏί ρτίπιαςγ Τὸ. 89, οΠ6 
ος ἴπτεε {ογεπιοςί (ατεε]ς 
αῖες 190. Ῥοτδιαπ Ῥοτο]μ 
969. Κῖπρς, οΡΒοτς. απα ε]- 
ἀετς οοπίταδίεα γη Ὦ οοπι- 
ΠΊΟΠΣ 919. πιεαρτε Πνίηρ 
5 ὅτ. κῖπσς 107 

Ὡρατίαης, οαπσ Τντίασιις᾽ 
.ρβοπςς 1 69. 89. ]ο5ί «ΠΙε]άς 
αἲ Ῥγ]ος Τὸ. Ῥετῃαρς ἆε- 
τῖνεᾷ ΟΟΠΙΠΙΟΠ πιεςς ΕΓΓΟΠΙ 
ἩἨοππετ ᾖἼ9. ἀε[θαῖεά αἲ 
1, εισίτα 2 169. 995. ἔοτοεὰ 
ἴο οεᾶο ΝΠεδδεπῖα {ρία.. 
οοηςι]ίθὰ Άρο]ϊο αροιῖ 
Αγτοαᾶῖα 901. ἀεξεαϊεᾶ αἲ 
Έεροα {θίά., 3941. αρρεαι- 
Άηπςε 3987. αἀνῖσεά ὮὉϱγ 
ΑΡο]ο ασαῖηςι {οτήβσα- 
Ἠοπ 996, ουγεᾷ ΠατάςΠἰρς 
ἴο Γποιτρις 921. Ποεγοῖσπι 
αἲ ΤΠεγπιοργ]αε 9 29. 4 19. 
5 997 απᾶ Π. 9. 999, {α]ιεπ 
οἩη εν] ἀἆαγς ὃ 161. πιαᾶε 
νγαν ἴο αοοοπιραπ]ππεπϊ οΕ 
Ρίρε 951. οαῖ ανναν 5τῖηςς 
οἳ Πατρ 299, 997. οοἩ- 
ἰαδίεᾷ να ΑΙεχαπαάτίαπς 
94.1. να]απὶ 961. Πα 
οιρ]ε να Ατίδίοπιεπες 
998. {ο]εᾷ Ὦγν οσα] 1οπ οἳ 
Ἐ]Ις, ΤΠερες. απ (ογΙπίῃ 
4 19. ουγεᾷ απο]επῖ ργεςίῖρε 
ἴο οἶνίο πποτα]ς 901. 815. 5 
ΤΙ. Ὠπιεῖγ τεασῖβΙοης ἴο Ῥ]εας- 
πε απᾶ ραῖπ 199 Ε, οποε 
νοτο {εΙ οαρς 179. Ἰ]οδί 

]εαᾶαειςΠῖρ ἴο Τπεπιϊςίοσ]ες 
199 Ε., οαπΠοιις 919. Ῥιπ- 
15ῃαες {οτ ππιιγάετ οἱ Ρογδίαπ 
πετα]ᾶς 2507 απᾶ π. 1 

Ώρθαγ-Ρρο]ίδμοις. 5 9τ9 
Βρηϊηχ., Ἠ]πσεά 1 9481. επ- 

ἀονγεᾷ να 5Ρρεεσ ἐθία.. 
πιὰα]α 441. ἀενοιγεᾶ 
Τπεραπ ομ]]άτεπ 4951. 5επῖ 
Ὦγ ἨΗετα {βίᾶ., Ἱπνεπῖεᾶ ὮΥ 
Ροεῖς απα ατῃςίς ὃ 199 

ΒΡΙΘΕΠ. ἀἰξεαξες ος 1 981 
Ώρογις., {ανοιτ]ίε οἳ Χετο 2 

ΦΤ9 απᾶ ῃΠ. 1 
Φα], αδεᾷ {ου ρατίβοαΕΙοΠ 

4 991 

Βίας Ιππη, ποῖςγ 4 195 
Φίαρεῖτα, ἴονη πθατ Ο]νῃ- 

ἔπας, Ὀϊγίπρ]ασε οἱ Ατὶς- 
τος. τεριΠί νο Ῥρετ- 
πηὶςςῖοηῃ οϐ ΡΜΠΙΠ 1 101. 
4 900. ιπῖπΠα οτε ἵπ 1ο) 
αγ 957 

Φίαρ5, οοπιε ο οἶοδε απατίευ5 
πνΠεηπ εχΠαιιςδίεᾷ 2 980 

ΦίατΗηρς. α Ρίαριε Το {αΤΠΙΕΥΣ 
591 

ΦίαΥ5. Ῥεμανε Ἱπ οτάετ]γ 
{α5ΠΙοπ 4 149 

ΦἰαἴεςΠιαΠ. Ιπβιιοπ{]α] 
ἔμτοισῃ εἸοαπεπος 23919 Ε.. 
Ῥτορεν ἐταϊπ]πρ {ο 919 Π. 

Φἰαΐπες, νατ]εῖες απ Ῥτο- 
ἀποϊῖοη 2 49. πιαϊετῖα]5 απᾶ 
οοδῖ οἱ οἨιγςε]ερμαπίίπα 
δῦ.. αριπάαπὶ αἲ ἨἈποᾶςς 
ὃ 195 {. 151. νούεά Ὦν 
Ἠποαᾶες 10. Ν[αοεάοπίαπ 
απᾶ Βρατίαπ πιο]εςδίεά 47. 
ΙάεπΠεᾶ ὉὮν Ἱπδοτρίίοῃ 
65, ὅ9.ς Πςίεά οβιοία]]ν αἲ 
Ἠποᾶςς {βρία.,. ἀεξδεσταῖεᾶ 

4095 



ΙΝΡΕΣΝ 

ϐἳἹ 6. 145. τε]αρε]]εὰ 98. 
50116. απ]αρε]εά οὗ Ε, 
Ἠετασ]ες᾽ {ρίά., 5εῖχεᾷ ὮΥ 
εγο 151. ΠΟΠΟΥΑΤΥ 
νατ]εἰγ ποῖ οἳ οἶαγ 1656. 
τερεαϊεα]γ τε-αδοὰ 101 Ε., 
{ναιια Ἱπ ἀεάϊσαϊίοπ εαςδῖ]γ 
ἀείεσίοεᾶ 129. Ατιοπς 4 7. 
Φο]οπ)5 9, Εανοτίπις 11. 
πιαᾶε Ὦν Ὠαεάα]ας 11 Ε. 
εαπεδίτίαπ 19. Ργίπαρογας᾽ 
Ῥετεειις {δία., Ὀγταπίς αἲ 
Ώγτασιμδε 91 Ε. 5αποβῖν 
2τ. (ποτρῖας {ἐδία.. ΕΠπηγπᾶ 
99, ταϊπεὰ ὮΥ Ίαρςδε οἳ 
Έππε 97, {α]κε]ν Ἰαβε]]οά 
99, οἰαΐιος οἳ Ὠεπιθϊίγ]ιις 
οἱ Ἑπα]εναπι ἀεδίτογεὰ 
{ρία., ΕΠΙ) Ἱηδιι]{ος {ρία.. 
πη]κίγεαϊοα Ὦν Μαπιππῖας 
41. ποπε οἳ Ασες]]αϊς εθίΙ.. 
Ἠπρηταποτ5 ἨΠερΠαερίας 
{δίά.. ος Ὠαεαίεπ σο]ὰ 191. 
Ἠοιπαῃ ἰαίιος ο ροᾶς απά 
ΚΕΠεΤα]5 τεδειΠΡΙε Ῥ]ΗΙ]ο- 
5ορῄετς ὃ 18ἱ,. Πρβγυρίαῃ 
απαά ΕΠοεπίοῖαπ ἀῑ[ῆον ἔγοπη 
«ατεε]ς απά Ποπιαῃ ἐδίά. 

Φίαγ5,. οτι Ὦϱν οβεπιϊπαῖα 
Ῥποεπίσίαῃ ὃ 191 

Φἰοπίοτ,. ἨἩοππετῖο Πεγο, Ἰαὰ 
μτοαί οἳ ῬτοηΖε ὃ 991 

ΦΙΕΡΙΟΠΟΓΤΙΙ5. πα ΙνεοΕΓΙΠΙεΤα. 
Ριπῖσπεὰ Ὦγ Ἠε]επ 1 ὅ9, 
ο ες ομἱἴαρ]ο {ου Κῖπρς 67, 
Ἱππϊταἰεά Ἠοπιεν 71. 4 980. 
Πὶς 6αρίμγε οί Ίγου οτεᾶ]- 
ἴαρ]ε 1 Τ1. Πὶς ρα]ποςε 477. 
ὅ 919 Ἡ. 1 

Φίπεπεβοθα, ἴγρο οἳ Παδί{] 
ΨΟΠΙάΠ ὃ 299 απὰ ἩΠ. 1 

Φεπε]ς, 50 οῇ οαραπεις, 
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Ῥοαδίεᾶ 5αρετίοτΙγ ονεν 
{αΐμεν ὃ ὅθ απ π. Ἰ 

Φἰοῖςο», ἀεβπε '' οἰγ”' 5 449. 
Ῥα8ε ν]γίιε ΟΠ ΤΕάΡΟΠ 4 491 
Π. 2 

Φίοτ]ςς, παὶργαϊε 1 907 
ΞΙΟΥΥ-ἴε]]ετς, Ῥ]ν ἰπεῖτ νοσα- 

Ποη ἵπ ἨΗΙρροάτοιπε 2 960 
Φἰταϊσμί-εᾶρε, οοπιραγθᾷ να 

οριπίοη 5 119 . 
Φἱγ6απΙεΥς, Τε] ἀϊτεσίοιπ οἳ 
νπὰ ὃ 911 

Φἰγπιρβα]ας, ἀῑςιτιοί ἵπ Αι- 
σααῖα. Ὀἶτάς ο8ἑ 4 949 

Φι]άα5δ. Ἰεχίσοβργαρπετ, τε- 
σατάῖπρ Ὠ]ο 5 416 8. 

Φιἴους (οξ Ῥεπε]ορθ), 4ο ποῖ 
οαῖ Πδη 1 81 

Φ11Π. Ειποοπ απᾶ Ῥεπανίοιτ 
1 199 Ε., τε]αῖοπς5 
οἴμετ Πεανεπ]γ Ῥοῖες 4 
140 {. 

ΦΙΠΙΗΠΗ, ζαρε οἳ ΛΕῑσα 1 951 
Φιρῥοβ]ηίοις ΟΠ]άτειπ, ὃ 

15 
ΦΙΙΤΦΕΥΥ., ρταςί]σοε οἱ 2 199. 4 

910. 499 
ΦΙΙΥΝΕΥΟΤΕ. 5ε6 πποτε «ἶθατ]γ 
πὮ οπε εγε ὃ 19, 5 141. 
ΠΊᾶΥ αδεοσ]αίο να οοιΓ- 
ἴεδαπς ο: Παἴε-ρ]τ]5 109. 1Τ1 

Φιιδα. «οαρῖία] οἱ αποϊεπῖ 
Ῥογρία 1 189. 199. 916. 901. 
2 19. ἴα]κεηῃ ὮΥ ΑΙεχαπάοτ 
991. σο]άεπ Ῥ]απο-ίγεο 4 
499 Π. Ὁ, ρατκ ὃ 911 απἀ 
η. ὦ 

Όνναῃς. 5ἶπρ 2 Τ. ὃ 999, πιακα 
πηιδίο αι ψῖηρς 919 

Ὀννε]]Ίπρς, τοᾶάσεὰ Ὦγ ρτῖο]- 
Πρ οΥ δᾳιδε2ίπς 4 4250 

Ογρατῖ, οἳιγ οἳ Μαρπα 



ΙΝΡΕΝ 

(ταοοῖα, ἀθδίτογεᾶᾷ ὃ 2097. 
Ιπάο]επί 5 ὅἵτ 

Ὠγπηροβδία, τεγεα] οἰαταςίετ 
2 349 Ε. Ἰοαάετ 4 4056. 
Ώ1δσοιιγδε οη 2 947-966 

Ὀγποτείίδπῃ, Ιῃ γε]σ]οη ἃ 17 
Ὠγπεδίας, Νεορ]αϊοπ]ςί, Ῥτε- 

5ογναᾶ 11ος ᾖπσοπιζιηι 07. 
ΠΗαἴγ 5 991-949. αρρταϊςεὰ 
Ὀι]ο᾽ς Ηἴετατγ απαΠ Πες 864- 
387. νψοιι]ά ΙαῦὈε]ὶ Γιος 
οοπιροδΗΊοηπς Ργε-εχ]]ῖο απ 
Ῥορί-εχκί]]ο 91ὅ 

ΒΥΤασμςε, {γεεᾶ ἔτοπι ἰγταπῖς 
ϱγ ΟοτΙπίῃ 4 91. οοἱοπγ οϐ 
ΟοτΙπίἩ {θία.,. Ῥτοκα τρ 
Ῥτοησε κἴαϊιιες νγοπ 5Ποτγί 
οἳ Εαπᾶς ἐρία.. τενατὰεὰ 
Τπιοσαπῖαπ {ον ερεακίπρ 
Ὠοτίο 99 Ε,.. τιπᾶετ οΟΠΙ- 
πιαπᾶ οἳ Τερίπες απἀ 
ΡΠΙ]ςίιις ὃ 19ὔ 

ὨΥτίαΠ5. Ἰαχατίοις 1 81. 
Πτεταῖατε οἳ 181. Ἰκῑπο οϐ 
991. οοπῖταςίεα υγ ῃ (ατοεκς 
ὃ 167. ἵπ Αἰεχαπατία 911. 
ἰγταπί οἳ 9271. Ῥτορτεςδῖνα 
4 907. {αὈτῖος ο 5 906. 4ε- 
«ροϊ]εά Ὦν Μεᾶες 911 απᾶ 
ἩΠ. Ὁ. οοπΕιςδεᾶ υπ Ας- 
οντῖαης ἐρία. 

Φγτίς, ἀῑδίτιοί ἵπ ΑΕγίσοα, ἀε- 
5ογ]ρας 1 999. 949 

ῦαθπατιπῃ, ΡΤΟΠΙΟΠΙΟΥΥ ο 
Ῥε]οροππεςε, Ἰαπᾶ1πρ Ρ]ασε 
ος Ατίοπ 4 7, Παςᾷ ἵπιασο οϐ 
Ατίοπ απά ἀο]ρῃῖπ {ρία. 

Τα]κοτ-οΓ-οἶ]ες, ΕΠί]ε αρρ]εᾶ 
το Ὠειπεϊτίας 5 θὔ απα Π. 9 

Γα]αῦς. ἔαϊμετ ο8 Αα ταςίιις 4 
406 

Ταπία]ας. τε]αϊεᾷ ἴο Νεπε]αίϊς 
1 Ττ, ριπῖςδμεα 2719. 4 405. 
5 δ απᾶ π. Ἰ 

Τατεπίιπη, οἳιγ ἵπ ἈΝῖασπα 
(αταοεοῖα. ἀθξο]αίε ὁὃ 997. 
Ῥτ]ισεά Ατίοη 4 ὅ 

Τατσίαης, ενεη Αγρΐνες ὃ 216. 
811. αἀάϊιοιεᾶα ἴο '' ϱποτί- 
ἵπς ο 19ο Ἡ,, οἶρος 
η. 1. οα]]εὰ Οετουρες ὃ 909. 
ο πιϊχες οτἱρ]π 91 1. ΠΟΠΟΙΙΥ 
Ἠεγασ]ες. Ῥεγδειις5. Άρο]]ο. 
απᾶ Αίπεπα 9160. πανε Ργτε 
Ιῃ Ποποιγ ος Πεγασ]ες 917. 
ηανε ρτΙεναπος αρα]ηςί οετ- 
ἰαῖτ ΡΠΙΟΣοΡΠετς 999 

Τατδῖο Ὠϊδσοιιδες. ὃ 919-999. 
Φό0-οδτ 

Ἔατδις. {οαπᾶεᾷ Ὦγ Ἠετοες ἃ 
915 απᾶ π. 1. αἀναπίαρες 
989, οαρίἴα] οἳ Οοἷα ἐθίά., 
{οιπαεᾶ Ὀν Ἠετασ]ες 917. 
ΜΟΠΠΕΠ νε]]εᾷ απ οοτνταρί 
919 {,, ερϊςοᾶε οϐ οατας- 
τες εσρετῦ  Έτοπα ο 
Ῥεεγιεπάεά Ὦν Αιριδίιις 
949 8.,ϱγεα ες! οἴίν Ἱπ ο Η]οῖα 
θία., οαρίιτεὰ ϱΥ Οα551άς 
946 απά ἩΠ. 9, αιαττεὶς 
ντα πεΙρῃΏροιτς 941 6.981. 
Ἐ]άοτς 361 απἆ π. 9. ἴας- 
Ποπα] εἰτήο 965 Ε,, Υοιί 
απᾶ Ἐ]άει 907. Ιἴπεῃ- 
νοικεις 9ὐἳ Ε. οοδ οἳ 
ο ΠΖεπδΠὶρ ὁδθ, τεδρεοῖς 
πιοδί ἱταᾶςες {θία.. τε]αξῖοης 
νηϊπ Ἐππρετοτ 961. οὔ]σε- 
πο]άϊπρ 969 Ε., απ εχαπηρ]ε 
4 119. Ῥιςδιεά υπ σοπ- 
εἰγιοίῖοπ 961 ἔ, 

Ταβοοῖπςδ,.  Ῥτασςδεα 
Τῃτασε 2 197 Ε, 

40Τ 



ΙΝΡΕΗΝ 

Ῥανετη-κεερεις, νεα ἴππίο 
Ῥε]ίεὰ ΠΙσῃ ὅ 1ΤΤ 

Ἔαχες. οοεσβοῃ «ἁἰδτεριί- 
αρ]ε Ῥηδίπεςς 2 199. Ῥει- 
5οπα] ἴακες απιαδια] αἲ 
Ἠποᾶες ὃ σ6ἱ 

Ἴεασμετς, ορ ραρ]]ς 2 161. 
πο]ά 5ομοο] 1π εἰτοεῖς 9056 

Τοεῖ]., τοδὶδί Ώτε 1 1953 
Έερεα. 56εΠο ο{ ρατίαπ ἆε- 

{οαῖ 2 901. εἰεησί ος 
{ρία., 

Τεϊτερδίας, ΤΠπεραπ 566. πιῖς- 
απαάεγδίοοά Ὦν Οεάΐρις 1 
499 Ε., αἀνῖσεὰ Οάγρεειις 
ἴο τοαπι 2 97 

Τε]απποῃ. {αϊμεγ οἳ Α]αχ. νοΠ 
ψηῖα ἀῑδοις αἲ Ι5ιππιῖαΠ 
(αππες 4 10 Ε, 

Τε]-πιασβμας, 5οη οΓ 0γδεειις, 
Ιπῃποδρίίαβ]ε 1 990. τεσεῖνεὰ 
ϱ]Ε5 τοπ ἨΠε]επ απά 
Μεπε]αῦς 999, ρατεηίαρε 
2 147. 5εῖ τρ αχες {ου γα] 
ος Ῥον 4 907 

Τε]ερΒις, 5οηπ οἳ Λιρσθ απᾶ 
Ἠεταςσ]ες 2 129. τεατεᾷ Ὦγ 
α ΝΟΠΙΔΠ., ποῖ α ΠΙπα {ρία.. 
γεσεϊνεᾷ ἆἀεετ ἴἔτοπι ΕοΓ- 
απο ὅ θ7 απᾶ π. 6 

Τε]]ας. Αἰπεπίαπ. Ῥιεδςδοᾶᾷ Ιπ 
Ἠΐς ομΙ]άτεη ὃ 49 8, 

Τεπεᾷᾶος. Ἰδιαπὰ ποεατ Ττος. 
π]α]κες {ταρΊ]ε Ρροίζετγ 4 171 

Το0Ῥ8. ἵπ Αδία ΝΤΠΟΓ. οε]ε- 
Ἠγαϊεὰά {ον νατιεραϊεὰᾷ 
ΠΠάΤΡΙΕ ὃ 907 

Τε[]γς, πιοῖπετ οἳ Τγομὸ ἴπ 
ἨΗερῖοᾶ ὃ 938 

ΤΠαπιντίς (ΤΠαπιγτας), Ῥιῃ- 
15Πεὰ ὮΥ ἈΤιδες {ου αΥΤο- 
σαησο 2 107. ὃ 105 
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Ύμαςος. Λερεαπ Ιδ]απά, Γαπι- 
οις {ογ νπε 1 909, 5 960. 
119, περ]εοίεὰ κἰαίιε οἳ 
ΎΈπεαρεπες ὃ 101 ϐ, 

Έπεαρεπες, ΤΠαδίαπ αἰλμ]εῖε, 
ἴα]ε οἱ ὃ 101 {. 

ΤΠοαίτοε, ἵπ Έπβροεα 1 999. α 
Ρας ππεεησ-ρ]ασε ἐδίά., 
4 119 Ε., οἰαϊπαος 1 909, ὃ 
191. 8οεπε οἳ σ]αάϊαϊοτία] 
«Ἠονς {βίά., ἴπε '' εαν 
οἑ α Ῥεορ]ε 175. ἵπ Α]εχ- 
απατία {θία.. 995 Ε., δποιῖ- 
πρ Ἱηπ 4 195, Ῥί]ασε ὙΠετε 
Ποποιγ5 ατε οοπ{εττεᾷ ὃ 
95 απᾶ η. 1 

Έπεβραης, ργο-εππϊπεπί Ίπ Βιι{ε- 
Ρ]αγίησ 1 3806. τεδίοτεὰ 
ἨΗοεγπιος᾽ δἰαΐιπο Ῥεσαιιδε ος 
Ἰαπςαἴοτ}γ Ιπδοτίροπ {ρία.. 
οπετῖδῃ ἰπεῖτ πιγίῃς 461. 
ν]οϊοτῖοις αἲ Τ,οειοίτα 2 169. 
αἰάεᾶ ἨΜεδεεπίαπς ἠ{ρίά.. 
{α]]επ οἩ ενΙ] ἆαγς ὃ 161. 
αιά ποῖ αἱά Ἠετασ]αες 4 901. 
πε]ρεᾷ Ὦν Εραπιήποπᾶας 
999, 5αριᾶ ὃ ὅδ απ ηΠ. 4. 
{α1]εὰ ἴο ονετοοπΠε Α]εχ- 
αΠᾷ6Υ 66 

Τπεβρᾶ, ον ἵπ Νγεῖα, Ῥ]αή- 
ἀεγεᾷ Ὦγ Αοπί]ες 1 69 

Ύμπεβες, Ῥογπουοά Ἠοπιο ο 
Ἠετασ]ες 1 ὁδ. 5δασκεᾷ Ὦγ 
Αιεχαπάετ ΤΙ. {οαιπᾶεᾷ Ὦγ 
Απιρηίοη 409. 2 909, ὃ 999. 
Ἰαὰά δἰαίιε οἳ Α]σαειις 97. 
ἴορείπεν ν Ες απἀ 
ΟοτΙπίἩ {οϊεᾷ Βρατία 4 19, 
εχα]ἰεᾷ Ὦγν Ἠραπηϊποπᾶαξ 
177, πάει ἁῑσίαίοτ 179, 
πἹαᾶε Ἠοεαὰ οξ Ῥοεοίία Ὦγ 
Ἠραππϊποπάας 991, Πε]ὰ 



ΙΝΡΕΧ 

ΡΜΙΙρΡ αξ ἨΠοδίαρο 3999, 
Παιδί ἵπ ὃ 97Τ 

Έπερες ἵπ Εσυγρί, ὃ ὅἤ 
ΤΠεπαῖς, α Ῥμαδε οἱ Βοτίαπε 

5 61 
Τπεπαϊςεῖας, Ιαΐε δορΗῖςί, ἴες- 

Ππες ἴο Τγα]απ)ς τεσατᾷ 
{ογ Ὠϊο "ο ἴπε ρο]άεῃ 
ἴοπσιε ᾿᾿ 5 969 Ε, 

ΤΠοεππ]δίοσ]ςς. Αἰπεπίαη 
δἰαίθδιπαπ., ογαΐου ἵπ με 
Ῥο5δἱ 5επ5αο 2 998. σι] ἴπρ 
φρ]γΐ οἳ Αἰπεηῃς 929, εχ]]εὰ 
ἐθίά., ὃ 199. Ῥτοπποίες Ἱπ- 
τετοδίς ο{ Αἴμεης ἐθίά. 

ΤΠεοᾶοτας. Ἰαΐε τῃεϊογ]Ιοῖαῃ 
ος (αάατα, νογί τοαςΊπρ 
ΕΤΕ 

ΈΠεορπί, βποππῖς  Ῥροεῖ, 
αποϊεᾷ 1 ᾖ. Ἰπ]κεὰ νι 
Ῥποσγ]]άος ὅν 

ἘΠπεορβί]α5. πΙάεπ{ΙΠοᾷ Ῥετ- 
50η. νΙδΙ[εᾷ ΑΙεκαπατία Ριαΐ 
γαγαῖπεὰ ποπ βρεα]κῖησ 
3 967 

ΈΠεοροπιριι5, Πιδίοτίαη. 
5εοοπᾶᾷ ἵἴο ΤΠιογαάϊάες 2 
991. 5ἵγ]ο απα]γςεά 991 Ε. 

Έπεοροπηρις, ρατίαπ πο, 
εδίαρ]σμαεᾷ ερῄοταϊῖο 4 401 

ΤΠεγπιοᾶοπ. τῖνεν οἳ Ροηπίι5. 
Ἠοππε οϐ Απιαζοπ 1 481 

Έπετπιοργ]αε. Ραΐἴ]ε οἳ 1 ὅσ9. 
Ίπνο]νεᾶ 400. Οοτιπίμίαης 
απά 900. Βρατίαπς 4 19. 
οΟΠΡΊΤεΣ5 οἳ 5ὅ 965 απὰ 
η. 1 

Τπετςίτες. ασἹίαῖον ἵπ ΓΠίαα 1 
66 απά Π. 1, ]οδίεν ὃ 9609, 
ἰπεαῖεᾷ Ῥαᾶ]ν Ὦγν ἨΠοππετ 
98ο, νατπίπρ ἴο αρδίατίς 
5 109 

ΈΠεδειις. αράιοίεᾶᾷ Ἠε]αειπ 1 
419. 2 989. ὃ 19 Π. 3, 199. 

ἀε[οαϊεᾷ Ὀν Γοδοι] 1 479. 
πιοίπετ οαρίιτοά ἐθία.. 
πιατγ]εὰ Απιορθὂ 481 απὰ 
Π. 9, οοιπταᾶε ο8 Ηετασ]ες 
απά Ροϊτμοῦς 601, αἴάσα 
ϱν ΤΠεδδα]ίαης απ Ῥοεο- 
Παπς 601 ΕΒΕ. Ὀοαι [ια] απ 
Ῥτανο 2 989, Ιαροιιγοᾶ {0 
"πε δα]κα οἱ νἰτίιε ὃ 91. 
κἰαΐιιες 97. ν]Ιοίοι αἲ [5ί]- 
ΠΊΙάΠ (ααπιος 4 17. ιπ]οὰ 
Αἰῆσα 991, τεῖσῃ ὅ 19, 80Η 
ο8 Ροδεϊάοη, οαιιδεᾷ ἆθαί] 
ος ἨΗιρροϊγίαις 991 απ 
η. ὦ, ΕΓΙΕΠάδΗΙρ νυν] Ρεϊῖ- 
τηλοῦς Ῥτονετρία]ι 997. 
εανοᾷ Ὦν Ατιαάπᾶ 995 απ 
πε ὦ 

ἘΠεδρίας, ἴονπ ἵπ ΒῬοεοῖῖα. 
Ἠοπιε οἳ ΡΠτγπὂ 4 99, παὰ 
εἰαΐιε οἩ ΡΜΙΠΙρ 41 

ΤΈπεςδα]γ. {απιεὰ {ου Ἠουβδες 
απᾶ οπναὶγ 1 16Ι. 17ι. 
2 ΙΤ1. ἱορορταρβγ 96. 
15 αδεεπιρ]ν ὦ8δῦ, α]]οᾷ 
νηπ ΤΠερδειις 601. ἀεδο]αίε 
3 907, ποῖεὰ {ου νἸἴοπογαξί 
4 905 Ε., 496 π. 9. 5 105. 

νὶς]τεὰ Ὦν ἈΝερίου 4 491. 
{α1]εὰ ἴο ονόγοσπΠο Α]εχ- 
αΠᾷΘΥ ὃ θ2, Φ6ΠΡΙΟΙΙ5 191 

ΤΠεϊϊς, πιοίπετ οἳ Αοβί]]ος. 
οοπιρατεᾶ νηῃ ΟΙγπιρίας 
1 61. παγπεᾷ Αοβί]]ες ἴπ 
οοπποεχίοη να Ῥαϊτοσ]ιις 
698. ὈτοιρΏῖ αγπιοιτγ ἴο 
Αοβίιες ὅθτ, οπἰγοαϊεα 
εις ὁὃᾱ 7. πιοίπενγ ο 
Αοπί]ες 4 493, "' ο]νοι- 
{οοΐεά 5 949 
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Τπ168, ἵεγηι ἀεδεγνεᾶᾷ Ὦν οπε 
Φ/ΠοΟ γεβγαῖης ἔτοπα τπιενίπρ 
Ετος ἔεατ ὃ 147 

ΤΠϊτίγ (πε), 2 215, ἀεβεᾶ Ὦγ 
Φοογαῖες 4 195 

Ύμχασε, Ἠοπιε οἳ Ότρμειις 1 
91, 5δαρ]εοῖ ἴο Ῥετδία 191. 
Ῥτασβϊςσεᾷ ἰαὐοοῖπς 2 19Τ. 
157. ὃ 911 

Τμγασίαης, οπιρΙογεᾶ ὮΥ 
Α]εχαπᾶετ 1 171, ἀεδρῖδεά 
3 161. {οασῃί ΝΤαοεάοπίαπς 
999, ςῬ]ασαϊεᾶὰ Ὦγ Ἠετα- 
οἷες 4 949. τα]οά Ὦγ ΡΠΙΙρ 
997. Εαι]οᾶ ἴο ον6/σοπιε 
Α]εχαπᾶάετ ὅ 6. Ἱπο]αάε 
(αείαο 179 

ΤΠταδγ]ας. αἀπι]τεᾶ Ὦν ᾿ἜΓὶ- 
Ῥετίις ὃ 966 

ΤΠταδγπιασΒιΙ5, 5ορΗ]δί, π5εά 
ας ἵγρε ΡΥ Βοοσταῖες 4 989 

Τπιογαϊἁες, Αἰπεπίαπ Πς- 
{οτῖαπ. ἀεπ]εᾷ εχΙδίεποε ος 
Φο]πίε οοπιραπν 1 ὅδτ, 
Πγςί απποπς Πϊδίοτίαης 2 
991. τεοογᾶεᾶ ἨΠῖδ οἵη 
ΠΒΊΠΕΘ Ιῃπ οοππεκΙοπ πα 
αοσοιιπῖ οἳ 6ασΏ νΙπῖεγ απᾶ 
ΦΙΙΠΊΠΙ6Υ 4 9065 Ε,., ἔαπετα] 
ογαοπ ο6 Ῥεγίο]ες ο 979 

Τππογάϊάες, Αἰπεπίαπ Ῥο]]- 
Πσίαη, ορροδεά Ροτίῖσ]ες 2 
998 

Τπαπάετβρο]ξ, Εῑ]ε αρρ]ίεᾷ ἴο 
5οπ οἱ Ῥίο]επιγ 3οἵΐεγ απά 
8ἷςο ἴο 3ε]ειοας ΤΙ 5 660 
απᾶά Π. ὃ 

Τπατή, Αἰπεπῖαπ ϱΟΊοΠΥ η 
Μαρπα Οῑταεσῖα, ἀεδο]αῖαε 
3 9907 

Τηγεςίες, 5οιτον5 οἱ 1 ὁδῦ. 
ἀαεβ]εὰ πο οἳ Αίτοαιις 401. 
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2 149. αἲς Πῖς ονπ οΠΙΙάγοπ 
1 451. 5 96, 991 απᾶ π. Ἱ. 
ἀἴδ]ογα] ἴο Αίτεις 1 486. 
οοπαπαττοᾶ Ἰποςδὶ νι Ῥε- 
]ορία ὃ 96 

Τήρεγίας, Ἠοπιαπ ἘΠΙΡΕΤΟΥ 
4 9ΤΙ απὰ π. 1, αἀπιῖτεὰ 
ΤΈΠταδγ]ας ὅ 966 

Τϊπιαπᾶτα, Οοτιπίμίαη ἨἸε- 
ἴαθγα, Ππιϊςσίτοςς οξ Αἱοαι- 
Ῥίαᾶςες 5 47 απᾶ π. 7 

Τϊππαγοµιις. Εαΐπετ οἳ 6 Πατὶ- 
ἄαπιις 2 401 

Τιπιοϊπείς, Αἰπεπῖαη σεπετα], 
αβγοπίεά Εοτίαπε 5 69 απᾶ 
πμ 

Τιπιοϊμεϊς, βαῖε - ΡΙαΨΕΓ., 
Ῥ]αγεᾶ {ον ΑΙεχαπαετ 1 
8 Ε,, ὃ 991, πιϊθἰγοαϊθᾶα αἲ 
Ὀρατία 99 

Τιδςαρῃεγπες, Ρεδίαη 5αἶἴταρ. 
εασΠετοις ἴονατά (]αατ- 
οπιις ὃ 999 

Τπαηπς, ῬτοσεπΙ{οτ5 οΕ πιαΠ- 
Κῑπὰα 2 409, ἑοαρβί ἴπε 
Ρος {δία., ποῖ ῬτορβεπΙζου5 
ο πιαπ]ϊπᾶ 491, Εἔοιπαεᾶ 
Τατςιις ὁ 976 

Τήποπας. Ῥτοῖπετ οἳ Βτίαπι 
απά ΕαϊμεγοξΝΤεπποη 1489 

ΤἹερο]ειηις, 5οπ οἳ Ηεγας]ες, 
εἰαΐτιε ὃ 97 

Τοἳ]. ππογα Ῥ]αςςδεᾷ ἴπαπ εαδε 
1 149. 159 

Τοπιγτῖςδ, ποπιαᾷ 4πεεῃ, 51εγ; 
Όντας ὃ 40 απᾶ ηΠ. ὅ 

Τνγαάςετς, 5 141. 1556 Ε. 
Ἐγαάθδππεη, Ῥιπίσπεά {ον 

{αἱ69 ΠΠδαΡΙΙΥες ὁ 41 
ΎΈναρεάγ, ἱγρῖσα] Ἰοτοε 2 

107... αρροβϊηίοας οΠ]]- 
ἀγεπ 151. ἵπ ΠὨϊο᾿ ἆαγ 
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κ. πποςδῖ]ν «οπῃπεᾶᾷ ἴο ''"απ- 
οἰεπί ᾿. ρ]αγς να Ἰντίος 
οπιζεά 941. 4 4927 απἀ 
Ἡ. 9. ποῖ ἔανοιγεᾷ Ὦγν Ὠϊο 
1 3989, 5οογπεᾷ οπγτοπί 
ενεηπῖς 

Ἄετο ὅ 171 
ΤΈταρϊο Ῥοεῖς, 5ε]άοπι οοπῃ- 

ρείεᾷ να Ῥ]αγς οη 5απιε 
ἴπεππε 4 941. ποῖ ἔγεε ἔτοπι 
Ιποοης]δίεηοῖες 949 Ε,. Γς- 
6011Υ56 ΟΠ Αεδοβγ]ας απἀ 
Ῥορμοσ]ες απᾶά Επιπιρίάςος 
9οθ- οσο 

Τγαϊπετς (αἰπ]είῖς). ὃ 141 8. 
Τγαϊίοτς, ἀεπῖεα Ὀιιτία] ὃ 59 Ε, 
Έτα]αἨ, αἀάτεςεεά 1 91. 9ἱ 

απᾶ π. 1. 106. οπαταοίοΓ 
ἀεξοι]ρεᾶ 105 Ε. ἀενοῖεὰ 
ἴο ΥθᾶδοηΠ ὃ 991 απᾶ π. 4. 
ρ]αῃς ἴο νὶδε ΑΙεχαπατία 
965. οοησταα]αίεὰ ὮὉγ 
Ῥτυδα 4 19] απᾶ ηπ. 9. 
ππιιπ]Ποεπί 191 Ε. πιαᾷα 
οοποςςδδῖοης ἴο Ῥταδα 909 Ε., 
Ῥεπενο]επί ᾖἰονατὰ ΤὈίο 
{ρία., σγεαῖπεςς Εοτεῖο]ά Ὦν 
Αδϊαβο σοὰ 211 απ Π. 3, 
αιἰποτίσεὰ Ἱπιρτονεπιεηίς 
αἲ Ῥτιςδα 959 απα Π. 1. 219 
απᾶ Π. 1. αἀάτεξδςεα Ὦγ Ὦ1ο 
417. 5 99. 95 Π. 9. 5Ποναᾷ 
Ῥτείετεπςοε {ον ΤὨίο ᾖθ5, 
411. οοιτεδροπάεπςε ντι 
Ῥ]πν τεραταῖηπρ Ὠϊο 416- 
499, οίαϊιιε αἲ Ῥταδα 419 Ε., 
σα]]ς Ὀιο ( οοσεῖαπιις 4923 

Ττήρα]]απς. ΤΠητασῖαπ ἴ]ρε, 
οπσε. »εγνεά Ὦν ΎἈΤασε- 
ἁοπίαης 1 ὅδ 

Ττϊεγατο], οοπιππαπᾶς ἴγΙτεηπιε 
4 405 

ἐθζᾶ., τεοῖτεᾶ Ὀν 

Ττηροὰ. οἱ Ῥγιμίαπ ρτ]εδίες5 
5 187 

Ύτίπειης,  οοπιπιαπᾶεά ὮὉΥ) 
πΠετατο 4 405 

Ἔτοαα, ποῖ οοπἰτο]εά Ὦ} 
Αοπαεαπς ἶ ὅὄορτ, πιαᾷε 
ει ρ]οοῖ ἴο ΝΙγ{]επὂ 4 9321 

ΤτοΏις, Ἐτο]απ Ῥτίποςε, 5]αῑπ 
Ίπ Ρογᾗοος 1 600. 601, 610, 
2 999 

ΤΈτο]απ, Γήδεοινςε 1 440-565. 
ΠΊΤΕ5 Ἱπιργεσπαῖεὰ Ὦγν 
ἈΝοτία πα 2 267 

ΤΈτο]αης, οοπἰταςδίιοα να 
Αζμαεαπς ΡΥ ἨΠοπιετ 1 80, 
τοπίεά Ὦν ΑοΠί]]ες᾽ νοῖσοε 
81. ὃ 499, 4 949, τερια]ςεὰ 
ἔνγοπι ΑζΠαεαπ απρ 1 617, 
Ἰοοίεᾷ Ασοπαεαπ οαΠΙρ ὅφδο, 
Παὰ πο Πεεῖ ἐδία., αἰάεὰ 
Ὦν ΜΠεπιποπ απᾶά ΑπιαζοΠ5 
{δίά.. οοππεσϊεὰ να Α- 
ἴτεῖάαε ὮΥ ππαντίαρε απ 
ΚΙπςΠΙρ νι Ῥε]ορς ὅ9θ, 
Ποσπίϊοις ὁὃ 957. ἀϊἰξπεατί- 
επεὰ Ὦν Ραπάατις᾽ ρετβάν 
9958, α Ττο]απ Ῥια1]άετ 5 169. 
πιΠεγεὰ {ον ἨΗε]επ΄ς 5α]ε 
919 

Έγοιδεγς, Νοτη Ὦ) ΤΠπαΠΥ Ὀαγ- 
Ῥατίαης ὃ 179 

Ίτογ. οαρίιτε 1 961. ὅ9ι. ὃ 
96]. 991. 5 67. αοἲϊνΙιψ ο 
15 τῖνετς 1 ὅ0δ,. Ῥεσαπιε 
ΠΊΟΤΕ ῬΡτοδρετοις αξίεν ἴπε 
αι ὅδι. 2 96Η. ὃ 951. τίς 
Ἱπ]]α] αἀναηίασες 991 Ε. 
να]εὰ Ὦν Ῥοδεϊάοπ απᾶά 
ΑΡοΠο 9989, Ις ἁἀΙδαςίετ» 
Κπονπ ΕΥΕεΙΓΥΝΊετε 996, 
ΏἨτοπο οβετοεά ἴο ΕΠΙ]ο- 
οἴεῖες 4 949. πεϊσπροιτῖπς 
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αιες πνοι]ά ΊἸανε Ώθει 
οαρίιτεᾶ εατ]γ ὃ Ἰ 

Τταςί, Ὠϊδοοιτδο οη ὃ 199- 
2905 

Ττιςδίεςες, νατιεῖῖες ὃ 
νποττ]ες οἳ 197 8. 

Ταηπ]ςο, νΠεη ννοτη αἷοπο ἄοες 
ποῖ αΤοιςε 5αςρῖοίοπ ὅ 177. 
Ρατῦ οἳ δαΐ]οτς {ρία., ἃ 
νατ]εῖγ οἳ {δίά., Νο ὮΥ 
ἵανετη-]καερετς Ῥε]ίεὰ Πρ] 
εδία. 

Τατραῃ., νοτη ὮΥ ΠΠαΠΥ Ῥαγ- 
Ῥατίαης ὃ 179 

Ταΐους., ἀϊξμ]κεα Ὦγν Ῥοὺς ὅ 
1856 

Ὑνεμᾶ, εἰ]]ὰ οἳ Τεϊμγς απ 
ΟΆσεαπα5., τατεἰν Ῥενδοπ]- 
ῃεά Ὦγ Ιαΐεν (τεε]ςς 5 98 

Ἐγπάατεῖς, Ῥουῃ Ἱπ Πρατία 
1 419. {αΐμεν ο Ἠε]εῃ. 
ΟἸγιεπιπεδίτα, απᾶ Ὠϊος- 
οιιτῖ {ρία., ἀῑά ποῖί 1οῖπ 
ΤΈτο]αῃ εχρεάἹοπ 608, ποῖ 
οἰάετ ἴπαπ Ἀερίοτ απᾶ 
Ῥποεπὶκ ἠ{δρία., ἸΚϊῑπρ ο 
Ὡρατία ὃ 11. Ῥοιπᾶ Ηε]επ)5 
5ι1{οΥ5 ἴο Ἰεπά αἷά 19 απᾶὰ 
ης] 

ΈγΡΠοΟΠ, πιοπςῖεγ οΕ ργϊπα] Ίνα 
ποτ] 1 οὔ 

ΎΈνγρποοπς. ν]ςῖξ πε πππῖνογδε 
2 409 

Έγταπῃγ, Γϊςςοιτδεοπ Κίπο- 
5ΠΙρ απά 5 95 Β. 

Ἐγταπϊίς, οοπἰταςιεα ση 
Κκίπρς 1 1929, ἐτιεπᾶ]εςς 107. 
εαὰ Ρ]ρῃί ος 219 Π., Ποεη- 
Ποις 2 261, Ὀγτίαπ ὑγταπῖς 
ν]ςιτεά Μεπιρῃῖς ὃ 971. 
οοπάιιοί 4 269, Ίεα]οις απά 
5ι5ρ]οῖοιις ὃ 909 
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197. 

Έγτίαης, τοπιονες Το 0ατίμαρε 
2 909 

Ἐγντίασιις, 51ΠΡ ΡΥ Βρατίαης 
1 69, ὃ 491, ααοϊεᾷ 1 89 

Τ]]οευς. ὃ 141 
[Ἰπΐνειδο, αἀπιπϊςίγαΠοη οἱ 

1 99, απ ον]] ρτῖσοπ 2 409, 
Ῥεαι ια]. Ὠοιιδε 499. οοἩ- 
ςἰαίίοη 449. '' Ποπιε οἱ 
Ίεις ᾽᾽ 408 8. ἹἸπνὶδίρ]ε 
πιογεπιεπῖ 409, οοηδαππεᾷ 
Ὦγ το 469 Ε., 461, Ῥτε- 
«ογνεᾷ Ὦ} «οποοτᾶ 4 149 

Όταπας, εατ]γ σος, πια Π]αϊεᾷ 
Ὦ}γ Οτοπιας 1 ὅσθ 

Ὑίατεπιας Παέα5, Ῥτοσοηδα] ο 
Ῥή]λγπία, Ῥεπενο]επί ᾖἴο- 
ν/ατὰ Ῥτηδα 4 975 8. 

γετῆρο, αβ]]οῖς ἴπε Ὠοὰγ 2 
411 : 

Ὑεδραδῖαηῃ, ἈὨεπεβίεά Εγοπι 
Ὀ]ο᾿5 8ρεεσπες Οπ Αίπι- 
ο) 5 409. οοππεχΙοἩ 
ντα Ὠϊο 4916 

πγαιε, Ὀϊδοοιτδες οἩ 1 970- 
999, ὃ 191-141 

Ἠ]α]κϊηπς, απ Ίπάεχ ἴο οπαί- 
αοἴετ ὃ 2926 

ἡλα]]-Ριι]]άενς. 5 979 
Ἠίατ, ανοϊᾶεὰ ΡΥ Ῥτερατεί- 

ηεςς 1 17. 5ἴ1ν5 ογεΏ ΠΙΘΕΠΟΙ 
5οι]5 ὃ 169. απποιποεᾷ Ὦ} 
τα]ςίηρ' σἰαπάατὰ 490. Εο]]γ 
4 05, ππῃεγα]άεᾶ 67. {ον 
Ἠροετίγ Τὅ, νοτδε ἴλαη αΠΥ 
Ῥεασε 199 

Ἠλ]ατίανε, οοπαρατες νι αἴ]ι- 
]είῖος 2 981. 987 

Ἠμ/οα]ία, Ὠϊδοοιτδο οπ ὃ ὦ09- 
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911. Ππεηπ οἳ υνεα]ί ἀθδίτε 
αὐεπίῖοηπ οἳ ΡΠΙΙΟΡΟΡΠεΥς. 
999 

ἨεαίΠευ, πηδεϊ]οά αἲ 5ο]5ίῖος 
1 908 | 

Ἠλεαάῖηρς, ςμἱἴαρ]ε ἆαγς ον 
1 926. ρτε]Ππηπατ]ες ΟΕ 991 

Ἠ]εί-πιιτδες. ἀετιάεα 1 961 
πα, ἀῑγεσίίοη ΙπαΙσαίεᾶ Ὦν 

5ἰγεαππετς ὃ 91 
Ἠηπα-ερος, ποῖ Ιπρτερπαίϊοα 

Ὦγ πια]ε 5εοᾷ 2 3261 
πο, ἔγτοπι ΓΠαςος 5 90. 119. 

115. αδεὰ ἵπ Ῥριτδιί ο 
Ρορια]ατΙίγ 97 

Ἠγ]ςε ΝΙαπ. Τ)δοοιτ5δε οη 2 
901-916 

Ἠμίσμες, ΤΠεξδα]ίαπ 4 969 Ε,, 
496 απᾶ η. 9, ὃ 1056 

Ἠλοππθῃ, οοΠπραγεᾷ να πιεῃ 
1 197 ἔ. οἳ Ίου τεριαῖε ὃ 
909, Πσηί αἲ οἶοδε απατῖεγς 
4 499, ἀε]ὶσηῖ ἴο Ἠοατ οἴμαγ 
ΝΤΟΠΠΕΠ «ἀἱδρατασεά ὃ 15. 
Ἠπιϊτεα Ἱπ Ῥηδίπεςς ἆαθα]- 
Ίηρς 211 {. 

Ἠψοοᾶεπ Ἠογδε, 
ντμῖη Ταπα 1 641 
εν Ἰπνεπίεᾶ Ὦ)γ ἨΠοπιεν 

Τ1 

ῬτοιρΏί 

Ἠλτερί]ετς, ἴογ νι πθα]κεν 
ορροπεπίς 2 991, δε Ιπ 
Ῥιατςιῖ οἱ ρορι]ανῖίγ ὅ 97 

Ἠνπίαε, Ρτασί]ςοᾷ Ὦν Ἀθτο 
1Τ1 

Ἠτίίετς, αἰἴεπᾶ  Ο]γπιρῖς 
(σαπιες 29 

Χαπίμις., ἀῑνίπεθ Παπιε ΕΟΤ 
Φζαπιαπᾶεγ {ἶ 496, 469. ὃ 
999 

ΧεπορμοΠ, Αἰπεπίαη ντΙἴΕΥ, 

αποίεᾶ ἶ 115. οεχ]εᾷ Ῥε- 
οα115ο ο οαπιραῖσῃ Υῃ 
Οντας οττ, ὃ 61. δαἲϊσῃες 
πεεᾶς οϐἳ ππεπ ἵπ Ῥαρ]ς 
μέε 2 9250 Π., πιονεᾷὰ Ὠ]ο 
ἴο ἴεανς 39327, ἠα5 5ἵπιρ]ε απ 
ατί]εςς 5ἴγ]ε ὅ οθῦ 

Χεγχεςδ, ἅᾳπρ οαπα] αοτος 
Αϊπος 1 119, Ρν]ιάσεά ἨΗε]- 
Ἱεδροπί {δίά., Ιαὰ πιοῖ]εγ 
ατπιγ 189, εχριοῖῖς ἹΙπ 
(αταοεσα ὅδ9 Ε,, Ιεᾷ Ποςδίς ος 
Αξία αρα]πδί (τθεσς 2 111. 
ορεγοά 5Πἱ{ρ οαρίαῖπ 199, 
γαῖπεα {μτοιςῃ στοες 1998. 
Πῖς αγπιγ ποῖ Ὀτη]απί ὃ 
9ὔτ, ὃ ὃττ 

/α]ειοις. Τουγίαπ Ἰανρίῖνοτ 
5 917 απᾶ η. 9 

7επο. {οιιπᾶςεγ ος Ξίοῖςο 5οποο!. 
Ἱποοπςίςτεπῖ να Ῥτοξες- 
51οηπ5 4 949 Ε. υτοῖθ ΟΠ 
Ἠοππετῖς Ῥοεπις ὦδ9. οοἩ- 
πιάεγεᾶ /αγφίΐες α γοιῖ]- 
Ει] ννοτ]χ οἳ ΗΠοππει 909 Ε,. 
εχρ]αϊπεᾶ Ποπιετ)ς Ίἵποοῃ- 
«Ιδίεποῖες 961. ἴεασπεν ο 
Ῥετεαειις ἐρία.., αἰίασ]κεα Ὦγ 
Ώ]ο η οοαγ5ε Ἱεσίς 5 ὁτὅ 

7αἵοδ. 5οπ οἳ Βογθας. αἰλμ]εῖῖο 
1 991 

/εἴπαςδ, 5οπ οἳ Απορᾶ απἀ 
Άθιι5. εχροξςεά 2 159 απᾶ 
η. 1. 125. ογΙ1οισεὰ Ὀτοῖποαγ 
{ου ἀενοῖῖοῃ ἴο ππιιδ]ς ὅ 906 
απᾶ Π. 1 

Ίεις. {οδίει σοοᾷ ἸΚίπρς, 
παπιρ]ες ρας 1 9. 9ὅ. 99 ε,. 
187. Ίάεα] Κῑπο 91. 99. 171. 
4 6 Ε. το]αϊίοπς ου 
Μιπος 1 91. 157. Πϊ]ες 91. 

506 
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2465. ΤΤ Π.. 4 108. {αϊπεν οϐ 
Ἠενασ]ος 91. 940. {αΐμοετ ο 
ΠΊΕΠ απᾶ ροᾶς 99, 177 Ε., 
Ρριπῖςπεα Ῥτοππείμειις 269. 
σοᾷ οἳ {απι]γ Ι4ε 9θδ, 
γε]αίῖοπς η Πετα 409 Ε,. 
3 411. 4 9ἱ. ρατίία] ἴονγαντὰ 
Ταπα 1 ὅ09. ὃ 998, ἆἀε- 
εἰτογαά Ταπι {δίά., τε 
Ρριαΐζεᾶᾷ {αΐϊμεν οἱ ατρεάοπ 
1. ὅιΤ. τοδροπδῖῬ]ε {ο 
Ἠεοῖογ)5 ταήδοπῃ ὅ9φδ, πιιι]- 
Ἰαϊίεὰᾷ Οτοπις ὅδθ, Ἰαὰᾶ 
αἰίατ αἲ Ττογ ὄθο, σίαϊιε 
αἲ Ο]γπιρία 2 16 απᾶ Π. 9, 
97 Ε,, ὅδ Ε., Ῥτοϊεοίεᾶ Ὦγ 
πη]ςὶ 99, αἰτιραίες 77 Π.. 
αρροϊπίεᾶ ῬΡατῖς πάρε οϐ 
Ρεαιμίγ οοπῖεςί 266. ρταϊδεα 
491, εἰαῖιε αἲ Ἰποᾶες ὁὃ 
117. ἰαγπεᾶ απ]πια]5 Ιπῖο 
ΠπεΏ αἲ τεφιεδί οἱ (α]ορᾶ 
9965. τιαᾶο (ΠαπγΠΙΕΚε ορ- 
Ῥοδαγει 293 Ε,, ν]δεςδί απᾶ 

ε]άεδί Ἰανρῖνεν 4601, Ἠὶ5 
οπατ]οί Ἠγτηποά Ὦγν 3οτο- 
αδίεν απᾶ Μαρ 401. Ἰαὰ 
Ἀίδαεαπ Πουδες 40τ 1. 
Πἱ5 Πεανεπ]ν Ἠοιδε 461. 
ογεάτεὰ να κεἰαίαες οἳ 
Ῥορεϊάοπ απᾶ ΕΠΙΗρ 4 41. 
Πὶς {εππρ]ε αἲ ΟΙγπιρία 419 
η. 1, 6ϱοπιραγεᾷ νῖῃ Άρα- 
ΠΠΕΙΗΠΟΠ ὃ 9. Πῖ5 νθαροπ 
ὄδ απᾶ η. 3, πιασπεᾶ ὮΥ 
Α]εχαπάεγ 69 απᾶ Π. 7. Πῖ5 
εἴοτασε Ίαχς 69, οἰαΐπες αἲ 
Ἠοπιε Ίγεατ ΟΠΙΥ εἶοα]ς 181. 
Ίαννς Ἰπνίιο]αβρ]ε 991. Παῖτ 
Ῥταϊςεα ϱν Ποππετ 949 

7ειιχίς, {απιοις ραϊπίετ 2 δ1 
Ζοβργτις, 5οπ οἳ Μεραβγζις. 

οοπαπετεᾷ Ῥαῦγ]οπ ὅ 67 
απᾶ π. 2 

7οτοαδίεν. {οιιπᾶεν οξ Ρεγδίαῃ 
τε]σίοη, Ἰαὰ πιτασπ]οις 
σαγ6εγ ὃ 401. 84ΠΡ οΕ Ζειις᾽ 
οματ]οῖ {θτα. 

{με νι (γεαί Ὀ}1αὖν ὄν ΕΚ. ᾱ Κ. ΟΙ ΑΚ, ΙΜΙΊκὺ, Βαὐιόιγοὴ 

(985) 



ΤΗΕ ΤΟΕΒΡ ΟΙ. ΑΡΡΙΟΑΙ, 

Σ1ΡΕΑΗΥ 

ΥΟΙΟΜΕΗΣ ΑΙΓΒΕΑΡΥ ΡΟΡΙΙΡΗΕΡ 

ΤΑΤΙΝ ΑΌΤΗΟΗΣ 

Ανµιανυς Μαποετ]νύς. ο. Ο. Βοιμςε. ὃ ὓοἱ (Υοἱς. Ι 
απα ΤΠ 9παᾶ ἴπιρ. γευἰκεά.) 

Αρυτειῦ5: ΤΗΕ (6ο1ΡΕν Α55(ΝΤΕΤΑΝΜΟΠΗΡΗΟΣΕΡ). Ν΄, Λάπς- 
ἴοη (1066). Ποενίςεᾶ Ὦ} Β. (ῴᾳδε]εε. (Τί [πιρ.) 

9Τ. ΑὐαῦΡΤΙΝΕ, ΟΟΝΕΕΡΡΙΟΝΦ ος. Ν. αι (1691). 9 Υοις. 
(Ν7οἱ. Τ Πέ Γπιρ., Ν οἱ. ΤΙ 61 ἴπιρ.) 

5π,. ΑὐαῦβδΤΙΝΕ, ΞΕΙΕΟΤ ΤΕΤΤΕΗΣ, ;. ΗΠ. Βαχίει, 
Αυὐδοντύ». Η. 6. Ενε]γη Ἠπϊο, 3 Ὑοἱς. (Υοἱ. Π θπᾶ ἵπιρ.) 
ΒΕΡΕ, ο. Ε. ΚίπΡ. 9 Νο]. 
Ῥοετητύδ: ΤΕπλδοτ5 ΑνΏ ΤΕ ΟΟνδοτΑατίονΕ ΡΗΙΓΟΡΟΡΗΙΑΕ. 

Ἠεν. Η. Ε. Βιονατί απά Ε. Κ. Παπά. (41 Γπιρ.) 
Ολεςδλη: (πντι, ΑΗ. Α. (. Ρεςκεῖϊ. (411 [πιρ.) 
«ληδαη: (Απο ἨΑπ. ἩΗ. Ὁ. Εἀάνατᾶς. (θέ Ιπιρ.) 
0Ατο ΑνΡ ἸΑἨππο: Ὦξ Βε ἨυδτισΑ. ἩΗ. Β. Α5Ώ απα Ν. ὮὉ. 

Ἠοορετ, (Όπα Ιπιρ.) 
Οατυύττυς. , Ν. Οοτηϊῖδις Ττβυττ08. οὐ. Β. Ῥοδίραῖε: απᾶά 

Ῥεηνιοιτπυν ΥἘΝΕΗΙ5, Ὁ. Ν. Μασκα. (19 [πιρ.) 
ΟσΕτδυ5: Ὡς ΜεριοικΑ. ἍᾖΛ). (. ρεποςγ, ὃ Υοἱς. (Νο. Ι 

9γά Ιπιρ. πευἰκες.) 
(ποεπο: Βπυτύῦ ΑΝΩ ΟΠΑΤοΗ,. {(. ΤΙ, Ἠεπάτιοκςεοη απαᾶ 

Ἡ. Μ. ΗΠιββεΙ. (Θπᾶ πρ.) 
(πἼσεπο: Ὦς Έλατο: ῬΑδαββροκα Φτοιοοπυν: Ὀς Ῥαητί- 

ΤΙΟΝΕ ()ΠΒΑΤΟΒΗΙΑ. ἩΗ. Πασκιαπι. (ΝΤ Ώε Ογαΐοτα, Υ΄οἱ. 
11.) (9παᾶ ἴπιρ.) 
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(πΊοσπο: Ὦς ΕπνιπύΒ. Ἡ. Πασκμαπι. (γα Ιπιρ. γευϊδεᾶ.) 
(ἼοΕπο: ὮΓ ΙΝΝΕΝΤΙΟΝΕ, εἴο. Η. Μ. Πιρρε]]. 
0Ίοεπο: Ὦς Νατυπα ΏΓοΟοΠύΜ ΑΝΡΏ ΑΟΑΡΕΜΙΟΑ. ἩΗ. Ώαοσκ- 

Παπῃ. 
(ποξπο: Ὦε ΟΕΕΙΟΠ. ὙΝα]ιοντ Ν]]οτ. (441 Γππρ.) 
(πΊοππο: Ὦτξ ΟΠΑΤοΗΕ. ΕἘ. Ἠ). Φαϊζοη απὰ Ἡ. Παο]Ππαπι. 

9 Νο]. (Οπαά ἵπηρ.) 
(0ποξπο: Ὦεξ ΠΕΡΟΒΙΙΟΑ ΑνΡ Ὦε ΤΕαΙβῦ5. ΟΗπίοη Ἠ’. Κεγες. 

(Βγά πυρ.) 
(πΊοππο: Ὦς ΘΕκεστύτΕ, Ὦε ΑΜΙΟΙΤΙΑ, Ὦ5ς ΤΙΝΙΝΑΤΙΟΝΕ. 

Ν, Α. Ἐα]σοπετ. (δι πρ.) 
(Ἴσεπο: ἹΙν ΟΑΤΙΙΙΝΑΜ, ῬΒβο ΜΟύΒΕΝΑ, Ῥπο ΦύΙΤΑ, Ἐπο 

Ἐχλαοσο. Τ,ουῖς Ε). Τ,οτᾶ. (2παᾶ Ιπιρ. γευϊφεῖ.) 
ὤισεπο: Τ/ΕΤΤΕΗ5 το Αττιουδ. Ε. Ο. Ἰλπείεαϊ. 3 δο]ς. 

(Νο. Τ 61 Ιπορ., Νοἱς. ΤΙ απ ΤΙ ὀγα Γπορ.) 
ΟΊΟΕΠοΟ: Τ/ΕΤΤΕΗΣ το ΗΙ5 Επιενυ5. Ν. ΟἼγππ Ἠ]Ιαπῃς, 

3 Χο]ς. (Υοἱς. 1 απᾶ ΤΠ θπαᾶ Ιπιρ.) 
ΟΙΟΕΠΟ: ῬΗΙΙΙΡΡΙΟ. Ν.Ο. Α. Κετ. (9πᾶ Ιπιρ.) 
(πσεπο: Ῥπο ΑΠΗΟΗΙΑ, Ροβτ ΠΕΡΙΤύΜ. ΓΕ Ώομνο, Ὦπ Παπυς- 

ΡΙΟΟΜ ΗΕΒΡΟΝΒΙ5, Ὦπο Ῥήανοιο. Ν. Η. Ἠ/αἰϊς. (2πᾶ Ιπορ.) 
ΟΊοΕπο: Ῥπο (ΟΑΕΟΙΝΑ, Ῥπο ΤΕαΕ ΜΑΝΙΙΙΑ, Ῥπο ΟπύΕΝΤΙΟ, 

Ῥπο ἨΑβΙΠΙΟ. Ἠ. ἄτοδε Ποάρα. (Α2πα ἴπιρ.) 
(πΊοξΕπο: Ῥπο ΝΠΤΟΝΕ, Ιν ΒῬΙδΟΝΕΝΜ, Ῥπο Φολβύπο, Ῥπο 

ἘοντεΙο, Ἐπο ἨΑΒΙΠΙΟ Ῥοδτυνο, Ἐπο ΜΑΠΟΕΙΙΟ, Ἐπο 
ΓπάΑΠΗΙΟ., Γπο Ώσας Ι)ΕΙΟΤΑΠΟ. ΧΝ. ΗΠ. Ἰλαῑίς. 

(πσξΕπο: Ῥπο ΦυύΙνοτΙο, Γπο Ἠοδοιο ΑΜΕΠΗΙΝΟ, Ῥπο Ἠοβοτο 
0ο9ΜΟΕΡΟ, ΟοοντηΑ Ἠυύτμυµ. οὐ. Η. Εποεδε. (Οπᾶ ἴπιρ.) 

6πσοεπο: ΤυβδουτΑν Ι)ΙΒΡΟΤΑΤΙΟΝ5. ο. Ε. ΚίΠπΡ. (τα ἵπιρ.) 
Οτοξεπο: ΝΕΒΠΙΝΕ ΟΗΑΤΙΟΝΒ. 1,. Η. (. στεεπψοοά. 9 Υο]ς. 

(οἱ. 1 θπα ἴπιρ.) 
Οταύνταν. Μ. Βιαϊπαιετ. 9 οἱ». 
Οοπύµειτια.: Ὃς Ἡνπ ἨυβδτισΑ. ἩΗ. Β. Α5ΗΠ. 9 Ὑο]ς. Νο]. Ι. 

Ῥοο]ςς Ι-ΤΝ. (θά ἴπιρ.) 
Οσητισβ, ϱ.: ΗΙ6ΤΟΒΥ ΟΕ ΑΙΕΧΑΝΡΕΗ. |. Ο. Πομςα. 9 Υο]ς. 
Ἐτοπυς. Ε. 95. Εοτδίεγ: απᾶ Οοπνειτύδ ΝΕΡΟ. ο. Ο. Βο]ε. 
Θπα περ.) 

Εποντινύδ: ΟΘΤΗΑΤΑΩΕΜΒ ΑΝΡ Ααυὐερύστ8. Ο. ΕΒ. Βοπποίί 
απά Μ. Β. Μοβ]νναϊπ. (Οπαᾶ Ιπιρ.) 

Ἐποντο: (09ΒΒΕΘΡΟΝΡΕΝΟΕ. ϐΟ. Ι. Παϊπες. 9 Υο]ςῬ. 
Οεταῦς. οὐ. Ο. Ποἱς. ὮὉ Νο. (οἱ. ΙΤ απᾶ ΤΙ πα ἴπιρ.) 
ἨΟοΒΑΟΕ: ΟΡΕ5 ΑνΏ ΗΡΟΡΕΝ. ϐ. Ἡ. Βεηπεῖῖ. (18ί . 

γευἰςες.) 
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Ἠοπλοξ: ΞΑΤΤΗΕΣ, ΕΡΙΦΤΙΕ5, Αη5 Ῥοστισα. ἩΗ. Ἡ. Εαϊτο]οιρῃ. 
(8ίὴ πυρ. γευϊδεά.) 

ΙΕΒΟΜΕ: ΘΕΙΕΟΤ ΤΕΤΤΕΗΕΣ. Ε. Α. Ἠτίρηί. 
1 ύνεναί, ΑνΏ Ῥεηρδτυ». (. (. Βαπιδαγ. (Πέ ἵπιρ.) 
Γπνν. Β. Ο. Εοδίΐετ, Ε. (ᾱ. Μοοτε, Ἐναῃ ἨΤ. βαρε απᾶ Α. Ο. 

Φομ]εδίπρεγ. 19 οἱ. Ὑοὶς. Ι-ΧΙΠ. (οι. Ι 8γα ἴπιρ., 
γοις. Π-Ν., ΥΠ, ΤΣ- ΣΙΤΙ 2 ἵπιρ. γευίεεᾶ.) 

ΓοΑν. ὁΥ. Ὀ. ὈαΠ. (Θπαᾶ Ιπυρ.) 
Τποπεττύ8. ἩΝ. Η. Ὁ. Ποιςε. (θέ Ιπιρ. γευϊφεᾶ.) 
ΜαπτιαΙ. Ἰ). Ο.Α. Κετ. 9 ος. (Υοἱ. 1 δέ ἵπιρ., Νο]. ΠΠ 

44] [πιρ. τευίκεά.) 
Νπνοι Τ,Ατιν Ῥοεςτδ: ἴτοπι Ῥυβιπιπῦ5 Θυπυς ἴο Βυτιττῦ5 

Ναματιανυύ, Ιπο]ιάϊηπρ (παττιύδ, ΟΑτρύβντῦς 9ΙούΓ08, 
Νεμεβιανύ5, Αντανυςδ. ψπ '' Ααίΐπα, '' Ῥποεπίκ ᾽ απά 
ο να 2. ὙΝασμι Ὀιβ απᾶά Αγποιά Μ. Ὀιβ, (Οπά 
πιρ. 

Ονιρ: ΤΗΕ ΑΗΤ ΟΕ ΤΟνΕ ΑΝΡ ΟΤΗΕΗ ΡοΕΝΜ5. |. Η. ΜΟΖΙΕΥ. 
(Βγά ἴπιρ.) 

Οντρ: Ελδτι. οἱ ζαπιος (ας. Ετασετ. (Οπᾶ περ.) 
σα Ξ ια Ην ΑΝΏ ΑΜΟΒΕΒ. Οταπί ΠΟΝΕΤΙΠΙΕἨἾ. (4έ)ι 

πιρ. 
Ονιρ: ΜΕΤΑΜΟΗΡΗΟΞΕΣ. Ε. ὁ. ΝΠ]ε. 9 οι. (Υοἱ. Ι 

ο] Ιπιρ., Νο]. ΠΠ Τι [πιρ.) 
Ονιρ: ΤΗΙΞΤΙΑ Αν Ἐκ Ῥοντο. Α. Τ,. ἩΠοε]ετ. (πα ἴπιρ.) 
Ῥετπονιύβ. Μ. Ἡορε]ῆπε: Θ3ΕΝΕΟΑ: ΑΡΟΟΟΓΟΟΥΝΤΟΒΙ5. 

ἨΝ/. Π. Ὁ. Ἠοιςε. (Τί Ιπιρ. γευϊκεᾶ.) 
Ῥταυτυς. Ῥαι] χοπ. ὅ ο]. (Νοἱ. Ι δέ Ιπιρ., Νοῖς. ΤΙ 

απα ΤΙ 441 Ιπιρ.) 
Ῥιινν: ὮΤΕΊΤΕΗ. ἨΜε]πιοϊμς ἰταπδ]αίοηῃ τενίσεᾶ ὮΥ 

Ν. Μ. 1, Ἠιϊσομίηςδοη. 9 Νοὶς. (οἱ. 1 δέ ἴπιρ., Νο]. ΤΙ 
4] [πιρ.) 

Ῥτικυ: ΝΑΤΙΕΑΙ, ἨΠιδτοἨπν. Ἡ. Ἠαοκπαπι απᾶ Ν. Η. 5. 
7ο9πΠε5. 10 ος. ὑοἱς. Ι-ΝΥ. (Νοἱς. Ι-ΠΙ θά ἴπιρ.) 

Ῥπορεπτιύδ. Η. Ε. Βιαΐετ. (δέ Ιπιρ.) 
Ῥπυραεντιυ. Η. Ὁ. ΤΠοπιδοηπ. 39 Ὑο]ς. Υο]. Ι. 
Ωσιντι]αν. Ἡ. Ε. Βιΐ]ετ. 4 Ὑοἱ. (Οπα Ιπιρ.) 
Ἠσεμαινς ος Οἱ Τατ. Ἑ. Η. ἸΝατπϊησίοη. 4. Υοἱ. 

γο]. Ι (Ἐπηίας απᾶ (0αεοίτις). οι. ΤΠ (1 ανίας, Ναενίας, 
Ῥαουν]ίας, Ασοοϊις). οι. ΤΠ (Τ πιοϊ]ας, Τ.αννς οἱ ἴπε ΧΠΙ 
πω χο]. ΤΝ (Ατοπαῖο Πηβδοτῖροης). (οι. ΤΝ πα 
πρ. 

ΦΑΊ105Τ. ς:.Ο. Πομίε. (ΒΘγα ἴπιρ. γευϊδεᾶ.) 
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ΤΗΕ ΤΟΕΒ ΟΤ.ΑΒΘΡΙΟΑΙ, ΕΗΙΡΒΑΒΥ 

ΘΟΒΙΡΤΟΒΕΞ ΠἨΠΙΡΤΟΗΙΑΕ ΑύαυύβΤΑΣ. Ὦ. Μαρῖε. ϐ Νο]ς. 
(Νοἱ. 1 θπᾶ Ιπιρ. τευϊδεα.) 

ΘΕΝΕΟΑ: «ΑΡΟΟΟΙΟΟΥΝΤΟΣΙΣ. « Ρετποντῦβ. 
ΦΕνεσα: Εριδτύτας ΝΤΟΠΑΙΕΡ. Ἡ. Ν. (πΠΙΠ1ετθ. ϐ Υοἱς. 
(Νο. Ι γα Ιπορ., Ὑοἱς. Π απ ΤΙ θπᾶ ἴπιρ. γευἰκεᾶ.) 

ΦΕΝΕΟΑ: ΜΟΒΑΤΙ, Ββ5ΑυΥ5. «|. Ἰ. Βαδοτε. 3 Ψοὶς. (Υοἱ. Τ1 
8γα Ιπυρ. γευίκεᾶ, Υοἱ. ΤΙ Όπᾶ [πιρ. γευϊφεᾶ.) 

ΦΕνεσα: ΤπΑααβρτε. Ἐ. ᾱ. Μετ. 9 οἱ. (Νο. Ι 8γᾶ 
Γππρ., Νοἱ. ΠΠ Οπαᾶ Ιπιρ. γευίκεά.) 

ΘΙΡΟΝΙΟ5: ΡΟΕΜΒ ΑνΏ ΤΕΤΤΕΠΒ. ἸΝ. Β. Απάειδοηπ. 9 ο]. 
ο]. Ι. 

ΦΙΙ1ύ8 Ιταιπουβ. ο. Ὁ. ὈιαΠ. 9 οι (Νο. Ι θπᾶ Ἱπρ., 
γο]. ΤΠ γα ἵπιρ.) 

ΦτΑτιῦς5. ο. Ἡ. Μο2Ιεγ. 9 Νο]ς. 
Φυστοντῦ5. «|. Ο. Βομε. 3 Νο. (Υ οἱ. Ι Τη Ιπορ., Ν οἱ. ΠΠ 

θ{ ἴπιρ.) 
Ταοιτυ5: ὨὈτλτοαυδ. ὁἱ πι. Ῥείειδοηπ: απᾶ ΑαΠΙΟΟΤΙΑ 

ΑΝΡ (Εηναντα. ἨΜαυτίσοε Ηιίίοῃ. (θέ πυρ.) 
Τασιτύυβ: ἨτΙβδτοβίΕβ ΑΝΡ ΑΝΝΑΙ5. ϐὉ. Ἡ. Μοοτε απᾶ . 

ζασκδοῃ. 4 ος. (Νοἱς. Ι απ ΠΠ θπᾶ περ.) 
ΤΕΠΕΝΟΕ. ὁομπ ΦατρεαιΏί. 9 Ὑοἱ. (Υοἱ. Ι θέ Ιπιρ., Υο 

ΤΗ δή Ιπιρ.) 
ΤΕΠΤύΙΙΙΑΝ: ΑΡΟΙΟΘΙΑ ΑνΝΡ Τ)Ε ΘρεσταουπΙδ. Τ. Ἡ. (Ἰουει: 

Μινυοιυς Επιχ. (. Η. Πεπαα]]. 
ΎατΕπτυς Βτλοσυς. ο. Η. ΜοΖΙεγ. (Οπᾶ Ιπιρ. γευϊθεᾶ.) 
Ἠβηπο: Ός Γπνκαυα Γ,Ατινα. Ἡ. (. Κεπι. 9 οι (9πᾶ 

Ιπιρ. πευἰδε.) 
ΕτΙΕπσ Ῥατεπουιύς ΑνΝΡ Τε (Ἠβτας Ὠινι Αυαυῦδτι, 

Β, Ἠ. ΘΠΙΡΙΕΥ. 
Ὑππαϊτ, Ἡ. ΠΜ. Εαϊτο]οας]. 9 Ὑο]. (Νο]. 1 1 Γπιρ., νο. 

11 191 Ιπιρ. γευῖκε.) 
Ὑπτεαυντυ: ες ΑποπιτεοτύβΑ. ὮΕ. (απρει. 9 νο 

(οἱ. Ι θπά [πιρ.) 

αβΕΕΕΚ ΑΌΤΗΟΗΣ 

ΑΟΗΙΙΙΕ5 ΤΑατιῦς. 3. (88εἱεε. (9πά [πιρ.) 
Άσνεας ΤΓασττοῦυδ, ΑΦΟΠΕΡΙΟΡΟΊύ85 ΑΝΡ ΟΝΑΡΑΝΡΕΗ, Τ]ε 

Π]ποῖς (τεε]ς Οδ. (Φπαᾶ [πιρ.) 
ΑΕΒΟΗΙΝΕΣ. ϐϱ. Ὁ. Αάαπις. (πα [πιρ.) 

4 



ΤΗΕ ΤΟΕΒ ΟΙ.ΑΘΘΙΟΑΙ, ΤΙΡΒΒΕΒΛΔΗΕΥ 

ΛΕΒΟΗΣΥΙῦ05. ἩΗ. Ὑψεϊν Φπιγίη. 9 ος (Υοἱ. Ι δὲ ἴπιρ., 
γο]. ΠΠ 44 πυρ.) 

ΑΙΟΙΡΗΒΟΝ. ΑΕΙΙΑΝ ΑΝΏ ΕΡΗΙΙΟΡΘΤΗΑΤΟΡ: ΤΕΊΤΤΕΒ. Α. ἩΠ. 
Ῥεππετ απ Τ'. Η. Εοβες. 

ΑΡΟΙΤΟΡΟΒΟ5. 9ἱΓ /αππες (. Ετασετ. 39 οἱ. (2πά ἵπιρ.) 
ΑΡοι{οντύ5 Ἠπορισξ. Ἡ. 6. Θεαίΐοπ. (441 [πυρ.) 
ΤΠΕ ΑΡΟΞΤΟΙΙΟ ΕΒΑΤΗΕΗΣ. ᾖΙΙΤ6ΟΡΡ Τακαε. 9 Νο (Τί 

Ιπιρ.) 
Αρριαν΄5 Ώοναν ΗΙΣτομν. Ἠοτασε Πίο. 4 ΨοἱῬ. (Νοἱ. Ι 

8γα Ιπιρ., Νοἱς. ΠΠ. ΤΙ απά ΤΝ θπιά Ιπιρ.) 
Απατῦθ. Ο/Γ. ΟβτπΙιµαομῦΒ. 
ΑΗΙΡΤΟΡΗΑΝΕΒ. βΒεπ]απη ΒΙ6ΚΙεγ Ἠορεις. Ὁ ο]. (Υοἱς. 

ΙΓ απᾶ ΤΠ δί Γπυρ., Νοἱ. ΤΕΙ 44 ἴπιρ.) ΎὙετδε ἴταπς. 
ΑΗΙΡΤΟΤΙΕ: ΑΗΤ ΟΕ ΗΠΕΤΟΠΗΙΟ. ὅ. Η. Ἐτεεδε. (Ξγα ἵπιρ.) 
ΑΠΙΡΤΟΤΙΕ: ΑΤΗΕΝΙΑΝ (0ΟΝΦΤΙΤύΤΙΟΝ, ΕυβρεµιΑν ΕΤΗΙΟΒ. 

ΥΤΗΤΟΕΡ ΑνΡ Ἠ1ΟΕ5. ἩΗ. Πασκµαπι. (Οπα πρ.) 
ΑΠΙΣΤΟΤΙΕ: (0ΎΕνΕΒΑΤΙΟΝ ΟΕ ΑΝΙΜΑΙ5. Α. Τ,. Ῥεο]ς. (Θα 

Ιπιρ.) 
ΑΠΙΣΤΟΤΙΕ: ΝΓΕΤΑΡΗΥΡΙΟΣ. Ἡ. Ττεάεπηϊο]. 9 Νο] (γα 

Ιπιρ.) 
ΑΠΗΙΡΤΟΤΙΕ: Μπνοςπ Ἰλοιπκς. Ὦ. 3. Πο, Ι'Οπ 0οἼοις.) 

“"Οπ Τπίησς ἨΠεατα. ' Ρμγδιοσποπηίος,  Οπ Ρ]απίς, 
"Οπ Ματνε]]οις ΤΗ]πσς Ηεατα. Μεοπαπῖσα] Ρτοῦ]επις,” 
Οπ Ιπαϊνϊςεῖρ]ε Τ1πος.. - ΞΙπαοηπς απὰ ἈΝαπιες οἳ 
πας, Οπ Μειίδδις, Χεπορμαπες, απ (αοτρῖας.᾽ 

ΑΠΙΦΤΟΤΙΕ: ΝΙΟΟΜΑΟΗΕΑΝ ἘΤΗΙΟ.. Η. Ἠαοκμαπι. (δί 
πυρ. γευίςες.) 

ΑΗΙΣΤΟΤΙΕ: ΟΕΟΟΝΟΜΙΟΑ ΑΝΡ Μαανα Μοπαια. ϐ. ο 
Ανπηδίποης. (Λα Μείαρηγαίος, οἱ. ΠΠ.) (Βταᾶ ἴπιρ.) 

ΑΠΙΡΤΟΤΙΕ: Ον τῆς Ἠσλανενς. ἩἨ. Κ. 6. ἀιϊμτῖε. (9πᾶ 
Ιπιρ.) 

ΑΠΙΣΤΟΤΙΕ: Ον ΤΗΕ 9οῦ1, ῬΑπνα ΝΑΤΟΒΑΙΙΑ, Ον ΒΗΕΑΤΗ. 
Ν. 9. Ποεῖίι. (Οπαά Ιπηρ. γευίκεα.) 

ΑΠΙΡΤΟΤΙΕ: Όκπαβνκον. Η. Ῥ. Οοοκε απά Η. Ττεάεηπίο]ς. 
8 Νο]. Ὑοι. Ι. (Θπᾶ Ιπιρ.) 

ΑΗΙΡΤΟΤΙΕ: ΏΑΗΊ5 ΟΕ ΑΝΙΜΑΙ5. Α. Τ,. Ῥεος: ἨΤοτιον ΑΝΏ 
ῬΕΟάΒΕΒΣΙΟΝ ΟΡ ΑΝΙΜΑΙ5. Ε. 9. ΕοΓδί6Γ. (Οπᾶ [πιρ.) 

ΑΕΙΡΤΟΤΙΕ: ὮῬΗΥΒΙΟ. Πεν. Ῥ. ὙΝο]κςιεεὰ απᾶ ΜΒ, Μ. Οοτη- 
{οτᾶ. 9 ΝοὶςῬ. (Οπα ἴπιρ.) 

ΑΗΙΔΤΟΤΙΕ: ὮῬΟΕΤΙΟ5 απᾶ Τοναινύ. Ἠ. Παπι]οη Ηγίε: 
ΏΕΜΕΤΗΙΟΣ ον ΤΥΙΕ. ἩΝ. ἨΠΥ5 ΠΜορετῖ. (4 [ππρ. 
γευςεᾶ.) 



ΤΗΕ, ΤΟΡΒΒ Ο1,ΑΒΘΙΟΑΙ, ΙΙΡΒΑΒΥ 

ΑΗΙΞΤΟΤΙΕ: ῬοιΙτΙΟο. Ἡ. Πασκμαπ. (Θγά Ιπιρ.) 
ΑΠΙΣΤΟΤΙΕ: ΕΡΕΟΒΙΕΜΒ. ΤΝ. 9. Πε. 9 Υοἱ. (Υο]. Ι 2πά 

Ίπιρ. γουἰδεά.) 
ΑΠΙΦΤΟΤΙΕ: ΕΗΕΤΟΒΗΙΟΑ ΑΡ ΑΤΕΧΑΝΡΗύΜ. Ἡ. Πασκμαπι. 
(ΝΤ Ῥτορ]επας, οἱ. ΤΠ.) 

ΑΗΒΒΙΑΝ: ὮἨΠΙΑΘΤΟΕΒΥ ΟΕ ΑΙΕΧΑΝΡΕΕ ΑΝΡ ΙνΝΡΙΟΑ. Πεν. ΓΕ. 
ΤΗ Ηε Ἠοβδοπ. 39 Νο. (Ὀπά ἵπιρ.) 

ΑΤΗΕΝΑΕΟΣ: Τ)ΕΙΡΝΟΒΟΡΗΙΦΤΑΣ. ϐΟ. Β. (μοι. ἸἹ Υο]ς. 
(Νζοἱς. 1, Υ απα ΥΓ πιά ἴπορ.) 

5τ. Ώασδιτ,: ΤΕΤΤΕΙ. Π. 5. ὈείειγατΙ. 4. Ψοῖς. (Υοἱς. 1, ΠΠ 
απά ΤΝ θπᾶ [πουρ.) 

ΟΑτΙΙΜΑΟΗΙ5 ΑΝΏ ΤΥΟΟΡΗΒΟΝ. Α. ἩἨ. Μαϊ: ΑπΒΑΤΟΒ. 
ᾱ. Π. Μαϊτ. 

ΟτΕΜΕΝΤ ΟΕ ΑΤΕΧΑΝΡΗΙΑ. Ἰεν. (. Ἠ. Βιαζτεγννοτία. (Οπᾶ 
Ιπιρ.) 

Οοταύτηῦ8. ( ΟΡρρΙΑν. 
Τ)ΑΡΗΝΙ5 ΑΝΡ ΟΗΤοΕ. «ϐ. Γιοναῦβ. 
ΓΕΜΟΞΤΗΕΝΕΣ ἵ: ΟΙΥνΝτΗΙΑΟ. ὮΗΙΙΙΡΡΙΟΦ ΑΝΡ ἨΝΙκοΕ 

ΟµΑτιονς: Ι-ΧΝΥΤΠΙ απο ΧΧ. «:. Η. Ψϊποε. 
ΤΏΕΝΜΟΞΤΗΕΝΕΣ 1]: Ὀς ΟοοπονΑ ΑνΏ Ὦς Εατδα ΤΕΑΑΤΙΟΝΕ. 

Ο. Α. Ψΐπος απᾶ ὁ:. Η. ὙἼησε. (Οπᾶ Ιπυρ. τευϊκεᾶ.) 
Ώπμοδτησνε5 ΠΠ: ΝΜΕΙΡΙΑΡ, ΑΝΡΗΟΤΙΟΝ, ΑΕΙΣΤΟΟΒΑΤΕΡ., 

ΤΙΜΟΟΒΑΤΕΡ. ΑΗΙΦΤΟάΕΙΤΟΝ. ο. Η. Ὑϊπος. 
ΏΕΜΟΞΤΗΕΝΕΣ ΤΝ - ΝΤ: ῬΗΙνΝΑΤΕ ()ΠΑΤΙΟΝΒ ΑΝΡ [ν ΝΕΑΕΒΑΜ. 

Α. Τ. Μιτταγ. (Νο. ΤΝ 9πᾶ Ιπορ.) 
Ώπνποδτηςνες ΥΠ: Ἠυύκεβαίτ, ΘΡΕΕΟΗ, Έποτιο ΕδδαΥ. 

ἘπκοβΡΙΑ ΑνΏ ΤΕΤΤΕΗΣ. Ν. Ἡ. απᾶ Ν.Ο. Ὀε 1Η. 
Ότο ΟΑδτύ5: ΈἨομΑν ΗΙ5ΤοΗΥ. ἩἘ. (αγ. 9 Ψοις. (Υοἱς. 

Ι απ ΤΠ πα [πιρ.) 
Ώτο (ΟἨΠΥΦΟΣΤΟΜ. ὅ Νο». ΝοὶςῬ ΙΤ απᾶ ΠΠ. ο. Ἠ. 6οποοη. 

γοὶ. ΤΠ. ο. ΝΤ. 0οποοπ απἀ Η. Ταππαχ ΟΤΟΡΡΥ. Ὑο]ς. ΙΥ 
απα Ν. ἨΗ. Ταπιατ 0ΤΟ5ΡΥ. (Νοἱς. Ι απᾶ ΤΠ θπᾶ ἴπιρ.) 

Ώτοφβοπυ5 ΦΙοῦ1ῦ8. 19 Νο] ὙΝοῖς Ιν. ο. Π. ΟΙάίαϊπεγτ. 
Νο]. ΙΧ. Ἐιςςε] Μ. (εεν. (Νοἱ. Ι 9πᾶ Ιπιρ.) 

Ὀτοασκες Τ,αππττύ. Ἡ. Ὁ. Ηϊοἷκς. 9 Ὑοἱ. (Νο. Ι 4] 
Ίπιρ.. Νο]. ΤΠ Ξγα Ιπιρ.) 

Ώτοννδιῦύ5 ΟΕ ΗΑΙΙΟΑΗΝΑΒΦῦύ5: Ἠομαν ΑΝΤΙΩύΙΤΙΕΡ. Θρε]- 
ΠΠΠ᾽5 ἰγαπςδ]αῖοπ τενῖςοά Ὦν Ἐ. Οα1γ. ἸἹ Νο (Νο. ΤΝ 
Οπιά Γρ.) 

Ἐριοτετυς. Ν. Α. ΟΙάαίπετ. 9 ΝοὶςῬ. (οἱ. Ι θά περ.) 
ΕύΠΙΡΙΡΕ». Α. . αγ. 4 Νο. (Νο. Ι Τί ἴπυρ., Νο]. 

Η- ΤΝ θ11 πρ.)  Υετδε ἵταῃς. 

6 



ΤΗΕ ΤΟΕΒ ΟΙΓ.ΑΞΦΙΟΑΙ, ΙΙΡΒΒΑΒΥ 

Ἐβεβτύ5: ΕΟΟΙΕΒΙΑΣΤΙΟΑΙ, ΗΙΘΤΟΗΥ. ὮἘΚΙΤΕΟΡΡ Τακε απὰ 
]. . Τ,. Οι]ίοη. 9 ος. (Υ οἱ. Ι Φπᾶ Ιπιρ., Νοἱ. Π Ἀγά 
{πιρ. 

λτεν: ΟντηΗξ Νατύβατ, Εαούττίες. Α. |. Βτου]κ. (3γα Ιππρ.) 
Έπε (πεεκ ΑκτΗοτοασ. ὮἸ. Ἡ. Ῥαΐοη. ὅ Ὑο]ἱς. (Υοἱς. 1] 

απα ΤΙ Δι Ιπιρ., Νοἱς. ΤΠ απά ΤΥ’ Θγα ἵπιρ.) 
Της (σπξεεκ Βύσοοτιο Ῥοςτς (Τηεοσβττύς, Βτον, ΝΤοβοηυβ). 

ο. Μ. Ἑάπιοπᾶς. (Πέᾗ ἴπιρ. γευἰςεα.) 
ἄπεεκ Έτεαυν ΑνΏ Ιαμβυ5 ΙΙΤΗ ΤΗΕ ΑΝΑΟΒΕΟΝΤΕΑ. . Μ. 

Ἑαάπιοπᾶς. 9 ος. (Νοἱ. 1 θπᾶ ἴπιρ.) 
ἄπεεκ ΜΑΤΗΕΜΑΤΙΟΑΙ ἸΛοἨΚκ5. Ίνοτ Τποπιας. 9 ὙΨο]. 

(Φπαᾶ ἴπιρ.) 
Ἠσπορες. «. ΤΗΕΟΡΗΒΑΣΤΟΒ: (ἨΗΑΒΑΟΤΕΒΒ. 
ἨἩεποροτῦς. Α. Ὦ. (οΙεγ. 4 οἱ (Υοἱς. Ι-ΠΠΙ 44 ἵπιρ., 

χο]. ΤΝ Αγά πρ.) 
ἨΕδΙΟΡ ΑΝΡ ΤΗΕ ΗΟΝΜΕΠΗΙΟ Ηυμν. ἨΗ. (α. Ἐνείγη ἸλΠΙϊε. 

(πέ]ι ἴπιρ. γευϊκεᾶ απιᾷ επ]ατφες.) 
ἨΙΡΡΟςΟΠΑΤΕΡ ΑΝΡ ΤΗΕ ΕΠΑΩΜΕΝΤΡΟΕ ΗΕΕΑοΙΕΙτύ. Ἠ. Η. 5. 

Ίοπες απά Ε.. Τ. ἸΝΠΠιηρίοη. 4 Ὑοἱς. (Νο. 1 ὃγά ἴπηπρ., 
γο]ς. ΠΙ-ΙΥ θπᾶ Ιπιρ.) 

Ἠονεα: Ἱππαν. Α. Τ. Ματταγ. 9 οι. (61 Ιπιρ.) 
Ἠονεη: ΟΡΥΕ5ΕΥ. Α. Τ. Μιτταγ. 9 οἱ (Πέ ἵπιρ.) 
Ίδασευς. Ε,. 3. Εοτδίετ. (Οπαά ἴπιρ.) 
Ι5οςΒΑΤΕΕ. (πεοιδε Νοτ]ῖπ απά ΤαΏιε απ Ηοοκ. ϐ ος. 
91. ᾗοἨν ΓΑΜΑΡΟΕΝΕ: ὮΏΑΗΙΑΑΜ ΑΝΡ Ι0Α5ΑΡΗ. Ἠεν. (. Ἡ. 
Ἠλοοά ατα απά ἨἩΗατο]ά Μαϊμπριν. (Οπᾶ ἴπιρ. τευϊεᾶ.) 

Φ05ΕΡΗῦ5. Η. ἵ. Ὁ. ΤΠασκεταγ απ ΠαΙρῃ ἈΊατοις. 9 Υοἱς. 
γο]ς. Ι- ΥΠ. (Χοις. 1,  απά ΥΤ θπά [πορ.) 

΄ύυτῖΑν. πετ (ανε Ὑτίσμι. Ὁ ος. (οἱ. Ι θπᾶ Γπιρ., 
γ/ο]. ΤΠ Ξγα περ.) 

Τοναυδ: ΤΑρΗνΝΙ ΑνΏ (ϱἨτοε. ΤΠογπ]εγ5 ἰταηςδ]αῖίοη 
τεν]ςεᾷ Ὀγ ὁἳ. Μ. Εάπιοπᾶς: απᾶ Ῥαπτησνιῦ5. 3. (σᾳαςε]εε. 
(Βγά [πιρ.) 

Τ,ύοιΑν. «Α. Μ. ΠατπιοΠ. 8 ος. Ὑο]ς. Ι-Υ. (Υοἱς. Ι απἀ 
ΤΙ θπᾶ ἴπιρ., Ν οἱ. ΤΙ ὃγα [πιρ.) 

ΤΥΕοΡΗΒον. Οι. ΟΔΙΙΙΜΑΟΗΟΑ. 
Τνπα σπαεσα. ο. Μ. Εαἀαπιοπᾶς. ὃ Νο]. (Υοἱ. 1 9γα Ιπιρ., 

γ/ο]. ΤΠ 9παᾶ Γα. γευϊκεᾶ απᾶ επἰαγφεᾶ, Υ οἱ. ΤΠ ὀνγᾶά Ιπιρ. 
γουϊδες.) 

Τνδιας. Ἠ. Π. Μ. Ταππρ. (Οπᾶ Ιπιρ.) 
Μακετµο. ΊΝ. (. ἩαάαεΙ]: Ῥτοιενν: ΤΓΕΤΗΑΔΗΤΗΤΟΣ. Ε. Ε. 

Ῥοβρίης. (Θπᾶ περ.) 
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Ἀπαπους Αυπειαῦς. Ο,. Ἀ. ΠΗαϊπες. (γα Ιπιρ. γευϊεεᾶ.) 
ΜΕΝΑΝΡΕΗ. ΕΒΕ. (. ΑΙΙπεοπ. (9πά Ιπιρ. γευϊφες.) 
Μτκοιη Αττις ΟΗΑΤΟΒΒ. 3 Υοἱς. Ὑοι. Ι (ΑπΙρΡΠοηΠ, Απάᾶο- 

οἶάες). ἸΙ. 5. Μαϊάπιεπῖ. 
Νοννοβ: ΤΏΙΟΝΥΒΙΑΦΑ. ὮΝ. Η. Ὦ. Ἠομδε. ὁ Ὑοἱδ. (Υοἱ. 

ΠΤΙ Οπᾶ ἴπιρ.) 
ΟΡριαν., ΟοτιύτΗῦς, ΓΗΥΡΗΤΟΡΟΕΟύ. Α. Ἠ. ΝαΙν. 
Ῥλδρτπι. Νοκ-[ΙΤΕΒΑΠΥ ΞΕΙΕΟΤΙΟΝ5. Α. 3. Παπί απᾶ 0.60. 

Ἠάσαγ. 9 Ὑο]ς. (Υοἱ. 1 θπᾶ ἴπιρ.) ΤΙΤΕΠΑΗΥ ΘΕΙΕΟΤΙΟΝΒ. 
}ο]. 1 (Ῥοείαγ). ὮὉ. Τ,. Ῥαρο. (τα πιρ.) 

Ῥαπτησνιύς. ϐ Τοναυδ. 
Ῥαυδανίας: Τ)ΕΞΟΠΙΡΊΙΟΝ ΟΕ (ΠΕΕΟΕ. ὮἩΝ. Η. 9. ᾖοπε». ὅ 

γο]ς. απᾶά ΟοπιραπΊοπ Ὑο]. ατταηςεᾶ ὮΥ ΠΜ. Ε. ἸγοΠετΙεγ. 
(Νο]ς. ΤΙ απ ΤΠ Όπά ἵπορ.) 

ῬΗΙτο, 11 οἱ. Νοἱς. [-Ν. Ἐ. Η. Οοἶδοπ απά Ἰεν. (α. Η. 
ἡλ/μιία]ἷκου: ος. ΨΙ-ΙΧ. ἩἨ, Η. Οοἱξδοπ. (Υοἱς. 1. ΠΠ. Υ. 
ΝΤ απᾶ ΥΤΠΙ θπᾶ Ιπιρ., Νοἱ. ΓΥ ὁτα Γπιρ. γευῖφεᾶ.) 

Ῥητιοδτηβτυδ: ΤΗΕ ΤΕΕ ΟΕ ΑΡΟΙΤΟΝΙΟΦ ΟΕ Τγανα. Ε. ο. 
0οηπγβεατε. 39 Ὑο]. (Όγά ἵπιρ.) 

Ῥηιπτοδτπαδτύδ: ΙΜΑαΙΝΕΞ: (ΑΙΠΙΦΘΤΗΑΤΟΒ: Τ)ΕΒΟΒΙΡΤΙΟΝΒ. 
Α. Εαϊτραπ]ςς. 

ΡΗΙΙΟΣΤΠΗΑΤΟΣ ΑΝΡ ΕύνΑριῦύδ: ΤΗΙΝΗΕ ΟΕ ΤΗΕ ΟΡΗΙΑΊΤ5. 
ἨγΊππετ Οανο τση. (Οπᾶ Ιπιρ.) 

Ῥικραπ. 95ἱ 0. Ε. ῥαπάγς. (Πέ Γπιρ. τευίϊδες.) 
Ῥτατο: (ἨΑδῆΜίΡΕΒ, ΑΙΤΟΙΒΙΑΡΕΒ, ΠΙΡΡΑΗΟΗύ, 1Η8 Γ0νΕ88. 

ΤΗΕΑαΕΣ, Ννος ΑΝΏ Βρικοµί5. Ἰ. Ἡ. Μ. Ταπιρ. 
Ῥτατο: ΟπΑτσΙῦ8, ΡΑΗΜΕΝΙΡΕΒ, (ΠΠΕΑΤΕΗ ΗΠΙΡΡΙΑΒ, ΤΕ88ΕΕ 

ἨΠρριαςθ. Ἡ. Ν. Βοψ]εν. (Θτά [πιρ.) 
Ῥπτατο: ΒύΤΗΥΡΗΠΟ, ΑΡΟΤΓΟάΥ, ΟΠΙτο, ΡΗΑΕΡΟ, ΡΗΑΕΡΠΗΟΒ. 

Η. Ν. Ῥοψ]ετ. (9 πυρ.) 
Ῥτατο: ΤΙΑΟΗΕ, ῬΠΟΊΑΘΟΒΑΣ. ἨΝτνο, ΕυὐΤΗΥΡΕΜΟΒ, 

). Ἡ. ΝΜ. ΤιαπιὈ. (Οπᾶ Ιπιρ. γευϊεε.) 
Ῥιατο: Ι,Ααπ5. εν. Ἡ. (. Βιατγ. 9 Νο (Οπά ἵπορ.) 
Ῥτατο: Τ/Υ8Ι8, ΞΘΥΜΡΟΦΙύΜ, (πΟΒαΙΑ8. ἩἨΝ. Ἡ. Μ. Ἱαπιο. 

(411. Ππιρ. τευϊφεά.) 
Ῥτλτο: ἨΕρύβιπο.. Ῥαιι] 9Ποτεγ. 9 Ὑοἱδ. (Νοἱ. Ι 41 ἵπηρ., 

ο]. Π ὀγαᾶ ἵπιρ.) 
Ῥτατο: ΘΤΑΤΕΘΜΑΝ, ἘΗΙΙΕΗΒύ. ἩΗ. Ν. Ῥοπ]ε: ἸΙον. 

Ν. Ἡ. Μ. Ταπιρ. (Θγά περ.) 
Ῥτλτο: ΤΗΕΑΕΤΕΤΟΒΘ ΑΝΡ ΦΟΡΗΙΣΤ. Η. Ν. Εον]ετ. (Όγᾶ ἴπερ.) 
Ῥταδτο: ΤΙΜΑΕῦΣ, ΟΠΙΥΙΑΒ, ΟΠΙΤΟΡΗΟ, ἨΠενεκενῦδ. Βρι- 

6ΤύΙΙΑΕ. Ἠεν. Β. 6. Βιτγ. (Οπά Ιπιρ.) 
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Ῥιύταποα: ΜΟοΒΑΙΙΑ. 14 Ψοἱς. Ὑο]ς. Ι-ΝΥ. Ε. 6. Βαρδίς: 
γο]. ΨΙ. Ν.Ο. Πε]πιρο]ά : οι. Χ. Ἡ. Ν. Βονψ]εν. (Υοἱς. 
1, 1Η απά Χ θπα Ιπιρ.) 

Ῥπύυταπος: ΤΗΕ Ῥαπατῆι, Ι1νΕ. ἙῬ. Ῥοαττῖπ. 11 ο]. 
(Νοἱς. 1, ΤΙ απ ΥΠ γα ἵπυρ., ΝοὶςῬ. ΠΠ. ΤΝ, ΝΙ, ΥΠΠΙ-ΣΙ 
Ὅπα Ιπιρ.) 

Ῥοτνπτυςδ. ὮΊΝ. Ἡ. Ραΐοη. ϐ6 Υοἱς. 
Ῥποσοριῦ5δ: ΗΙ5ΤΟΗΥ οΕ ΤΗΕ ΑΗ». ἩΗ. Β. Ώενίπςρ. Ἰ Υοἱς. 

(οἱ. 1 θπαᾶ Ιπορ.) 
ῬτοτεΜΥ : ΤΕΤΗΑΒΙΒΙΟΒ. « ΜαΑνετπο. 
Ωυιντυς ΘΜΥΗΝΑΕΟ5. Α. ὃ. αγ. (Οπᾶ Ιπυρ.) Ὑετδε ἴταπς. 
Φεχτυς ΕΜµριητοῦυς. Πεν. Ἡ. (. Βτγ. 4 Νοὶς. (Υοἱς. Ι απἀ 

ΠΠ θπά περ.) 
ΦΟΡΗΟΟΙΕ5. Π, Φίοτγ. 9 Νοἱ. (Υοἱ. ΙΤ 8 ἵπιρ., Υ οἱ. ΠΠ δί 

{πιρ.) Ὑεχδε Ἰαης. 
ΦΤΗΑΒΟ : (ΕΟΑΒΑΡΗΥ. Ἠοταςσε Τ,. ἆοπες. 8 ος. (Υοἱς. Ι 

απᾶ ΥΠΤΠΙ 8γα Γπορ., Νοἱς. Π., Υ απά ΥΙ πα ἴπιρ.) 
ΤΗΕοΡΗΒΑδτύς: ΟἨΑαπλότεΗς. ο. Μ. Εαπιοπᾶς: ΗΕΠοΟΡΕΡ, 

εἴο. Α. Ὦ. Ἀποχ. (Οπᾶ [πιρ.) 
ΤΗΕΟΡΗΗΑΡΤΟΡ: ΕναυτβΥ Ικτο ΡΙΑνΊ8. οἱ Ατίπατ ΠΗοτί. 

9 Νο]. (Οπα Ιπιρ.) 
ΤΠύςυΥΡΙΡΕ. Ο. Ε, πα. 4 Ψοὶς. (Υοἱ. Ι 9γᾶ ἴπιρ., Νοἱς. 

Π-ΠΝ Οι πρ. γευῖκεά.) 
ΈπυνΗητοβοπῦ5. Οι Ονριαν. 
ΧΕΝνοΡΗονκ: ΟΥΠΟΡΑΕΡΙΑ. ἸΛα]ίεν ΝΠ]]εν. 9 ο]. (Υο]. ἶ 

Ὅπα Ιπιρ.. Νο]. ΤΙ τα Ιπιρ.) 
ΧπκοΡρΗῆον: ΠΗΕΙΙΕΝΙΟΑ, ΑΝΑΒΑΡΙ5. ΑΡΟΙΟΑΥ, ΑΝΡ ΞΥΜΡΟ- 

ϱτυµ. ϐΟ. Τ,. ΒτονηδοἨ απά Ο. :. Τοάά. Ὁ ΥοἱῬ. (οἱ. Ι 
απα ΤΠ Όγα Ιπιρ., Νο]. Η 4 Ιπιρ.) 

ΧΕκορηον: ΜΕΜΟΠΑΒΙΙΙΑ ανρ ΟεΕσοονοπιου. Ἐ. 6. Ματ- 
ομαπί. (Απα ἵπυρ.) 

ΧΕΝΟΡΗΟΝ: ΒΟΒΗΙΡΤΑ Νπνοπα. Ἠ. 06. Ματοπαπί. (9πιᾶ ἴπιρ.) 

ΥΟΙΟΌἘΜΕΡ ΙΝ ΡΒΕΒΡΑΒΑΤΙΟΝ 

αΒΕΕΝΚ ΑΌΤΗΟΒΞ 

ΑΠΗΙΡΤΟΊΙΕ: ΤΕ ΝΤυκρο, εἴο. Ὁ. Ειτ]εγ απ Ε. 8. ΕοτβίεΓ. 
ΑΗΙΦΤΟΊΙΕ: ἨιΙδτοηΥ ΟΕ ΑΝΙΜΑΙ5. Α. 1, Ρεο]. 
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ΑπιδτοτΙξε: ΜΙΕΤΕΟΒΟΙΟαΙΟΑ. ἩΗ. Ὁ. Ρ. Τα. 
Ῥτοτινήῦς. 

ΤΑΤΙΝ ΑΟΤΗΟΠ 

στ. Αὐαῦδτινε: ΟΥ ος (00, 
[6Ίοεπο: Απ Ἠεπεννιύυμ. ἨΗ. ΟαΡρ]αῃ. 
ΟΊσΕΠπο: Ῥπο ΘΕΣΤΙΟ, [κ ἨατινΙύΝ, Ῥπο Όλαειο, Ὦξς Ῥμβο- 

νΙΝΟΙΙς5 (οκδύτιαΠΙΒύ5, Γπο ἨΑΙβο. ἲ|:. Η. Ἐτεεςα απ Π. 
(σᾳατάπεγ. 

Ῥηβδερηυς ΑΝΡ ΟΤΗΕΠ ΓΕΑΒύΙΠΙΣΤ5. ΕΒ. Ε. Ρετγ. 

ΡΕΡΟΒΙΡΤΙΥΕ ΡΠΟΣΡΕΕΟΤΟΣ ΟΝ ΑΡΡΙΙΟΑΤΙΟΝ 

ΤΟΝΡΟΝ ΟΑΜΡΒΗΊΙΡάΕ, ΜΑΡ. 

ΤΠΙΙΗΙΑΜ ΗΕΙΝΕΜΑΝΝ ΤΤΟ) ΗΑΗΥΑΕΡ ὈΝΙΥ,. ΡΕΕΡΒΒ 

Ο]οίι 155. Οιουι 52.50 











ΡΑ Ώ1ο 0οοοθΊθηςς6, ΟἨγγβοβίοπυς, 
32965 οἑ Ρτιβδα 
Ῥ2 Ῥαο ΟΠΥΥβοβίοπ 
1932 
Ψο2 

ΡΙΕΑΡΕ ΡΟ ΝΟΙ ΚΕΜΟΝΕ 
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